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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:
1.

Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i
forhold til skel.

2. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er
disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
3. Illustrationsbilag med et princip for udnyttelsen af
lokalplanområdet.
4. Topografisk kort, der viser områdets eksisterende terræn.
5.

Facadeskitser og udkast til plantegning.

6. Støjrapport med resultat af beregning for trafikstøjpåvirkning af det fremtidige byggeri.
7.

Samlet plan for håndtering af klimavand.

8. Skitse med områder, hvor der må terrænreguleres med
mere end +/- 0,5 meter.
9. Jordfarveskala med angivelse af hvilke farver, byggeriet
må opføres i.
10. Servitutredegørelse med overblik over gældende servitutter inden for lokalplanområdet.
11. Miljøscreeningsskema jf. miljøvurderingslovens § 8.
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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 udarbejde 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.plandata.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.
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Ådalens Sti (Hørningstien) mødes med Brogårdsvej, set mod nord. Foto: Skanderborg Kommune, 2018.

Lokalplanens baggrund, formål og
indhold
BAGGRUND OG FORMÅL
Friskolen Åskolen er i 2018 startet op med tre klassetrin
med mellem 15 og 20 elever på hvert trin. Skolen har midlertidigt til huse i en bygning ejet i fællesskab med Efterskolen Ådalen, hvoraf friskolen udspringer.
Ønsket er at etablere en friskole i tilknytning til den eksisterende efterskole, hvor der er mulighed for at opnå fælles udnyttelse af ressourcer og faciliteter. Tæt beliggenhed hertil
har derfor været afgørende for idéen.
Efterskolen Ådalen og Friskolen Åskolen har i 2018 indgået
aftale med Skanderborg Kommune om at købe en del af et
offentligt areal øst for Rosenvænget og nord for Brogårdsvej.
Arealet ligger få hundrede meter fra den eksisterende efterskole, og opfylder dermed ønsket om nærhed.
Aftalen indebærer også mulighed for at benytte de resterende, grønne, offentligt ejede arealer til udendørs skoleformål,
efter en nærmere aftale med Skanderborg Kommune, og
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hvor Åskolen afholder eventuelle udgifter til indretning af
områderne. Det er en forudsætning, at disse områder fortsat
er offentligt tilgængelige.

LOKALPLANOMRÅDET

Bemærkninger

Arealet er i dag et grønt areal, Byparken, hvor Hørningstien
løber gennem. Arelaet anvendes rekreativt af naboer og andre brugere, herunder efterskolen og friskolen. På arealet er
der græs og flere grupper af beplantning bestående af både
træer og buske.
Det areal, der i fremtiden skal anvendes til skoleformål,
ligger nærmest Rosenvænget. Der vil fortsat være en grøn
kile på mellem 30 og 50 meter til rekreative formål mellem
friskolen og rensningsanlægget, som forbinder byen med de
rekreative arealer mod nord.
Arealet skråner ned mod Århus Å, der også udgør kommunegrænsen. Fra vest mod øst falder terrænet ca. 4 meter
over en afstand på mellem 50 og 60 meter.

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER
Vest for Rosenvænget ligger et parcelhusområde fra
1970’erne. Boligerne ligger ca. to meter over Rosenvængets
terræn, og alle boliger nærmest vejen har have mod syd og
hæk mod øst mod lokalplanområdet.
Øst for lokalplanområdet ligger et rensningsanlæg ejet af
Skanderborg Forsyning. Rensningsanlægget udgøres af fire
mindre bygninger og tre tanke. Der er adgangsvej til rensningsanlægget fra Brogårdsvej, og anlægget tilses dagligt af
personale, der ankommer i varevogn for at vedligeholde og
rengøre bassiner og anlæg, samt af diverse større køretøjer,
herunder slamsuger, som leverer slam til anlægget. Der
ankommer mellem 10 og 20 transporter om ugen.
Århus Ådal ligger mod øst, og er på denne strækning en
mindre markant dal med en blød og åben afgrænsning mod
det omgivende landskab og Hørning By. Ådalen er påvirket
af Hørning by og et større rensningsanlæg i dalbunden, herudover er åens forløb udrettet.

LOKALPLANENS INDHOLD
Med lokalplanen gives der mulighed for at opføre en ny
skole med hertil hørende udearealer, parkeringspladser og
vejadgang.
Lokalplanområdet disponeres i tre delområder:
•
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Delområde I må anvendes til bebyggelse til undervisningsformål, sekundære bygninger, udendørs opholdsog legepladsareal, færdsels- og parkeringsarealer.

Lokalplanområdet ligger tæt
på kommunegrænsen til Aarhus Kommune - kun adskilt af
et rensningsanlæg (foto).
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•

•

Delområde II må anvendes til offentlige opholds- og
rekreative formål, herunder udendørs legeaktiviteter
og området må indrettes med legepladsinventar, der
understøtter denne anvendelse. Her må ikke være bebyggelse.
Delområde III må, foruden anvendelse til offentlige
formål, anvendes til etablering af regnvandsbassin og
anlæg til håndtering af klimavand i tilknytning til regnvandsbassin.

Foreløbig visualisering af skolebyggeriet. Illustration: Constructa.

Landskabelige forhold og tilpasning til omgivelserne
Arealet ligger tæt på ådalen til Århus Å, og disponeringen
af området er sket med henblik på at mindske den visuelle
påvirkning. Derfor er byggehøjden begrænset til 8,5 meter
over et fastlagt niveauplan, samt højst 1 etage. Lokalplanens
bygge og parkeringsmuligheder er koncentreret i den del af
lokalplanområdet, som ligger imellem rensningsanlægget
og den eksisterende boligområde langs Rosenvænget mod
vest, hvor området er mest påvirket af rensningsanlægget i
ådalen. Samtidig er byggefeltet trukket længst muligt væk
fra åen og ligger parallelt langs Rosenvænget.
Der gives som udgangspunkt mulighed for at terrænregulere med op til +/- 1 meter, og i særlige tilfælde med +/- 1,5
meter i forbindelse med den primære bebyggelse i delområde I. Mulighederne for terrænregulering i øvrige delområder
må kun ske i direkte forbindelse med hhv. håndtering af
klimavand og til formål, der understøtter områdets funktion
som offentligt rekreativt areal.
På grund af nærheden til ådalen fastlægger lokalplanen en
farveskala og en række materialer, som nyt byggeri skal opføres i. Udgangspunktet er, at byggeriet skal fremstå i farver
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og materialer, der findes i naturen, og som får byggeriet til
at falde naturligt ind.
Adgangsforhold og parkering
Der kan etableres vejadgang til området fra henholdsvis Rosenvænget (adgangsvej til Kys&Kør-område samt til varelevering) samt fra Brogårdsvej (adgangsvej til parkeringsareal
samt til renovationsbiler).
Lokalplanen stiller krav om etablering af Kys&Kør-areal,
med henblik på at opnå en hensigtsmæssig og sikker afvikling af biltrafikken i spidsbelastningssituationer - både
internt i området og langs Rosenvænget. Kys&Kør-arealet
skal indrettes så det også kan benyttes til varelevering, hvor
bakkende lastbiler undgås af hensyn til trafiksikkerheden.
Der er i vurderingen af parkeringsbehovet lagt vægt på at
skolen er en friskole, hvilket betyder, at eleverne må forventes at komme fra et større opland end til en normal folkeskole - og dermed i højere grad vil blive kørt i skole. Samtidig ligger skolen tæt på efterskolen Ådalen, og der vil i et
vist omfang kunne opnås dobbeltudnyttelse af efterskolens
p-pladser.
Lokalplanen stiller krav om minimum 48 almindelige parkeringspladser - heraf 2 til handicapparkering. Disse skal
placeres på et samlet parkeringsareal med adgangsvej fra
Brogårdsvej.
Parkeringsarealet skal indrettes med ensrettet færdsel, hvilket kræver vejadgang ind over et areal ejet af Skanderborg
Forsyning som hører til rensningsanlægget. Der er opnået
aftale mellem friskolen Åskolen og Skanderborg Forsyning
om færdsel på arealet. Det anbefales, at der påtegnes en
privatretslig servitut, der sikrer dette forhold.
Der stilles endvidere krav om minimum 5 parkeringspladser
indrettet som Kys&Kør - heraf 1 til handicapparkering med
plads til kassevogn. Disse skal placeres tættest ved hovedindgangen med adgangsvej fra Rosenvænget.
Der stilles desuden krav om etablering af 60 cykelparkeringspladser, der kan placeres forskellige steder indenfor
delområde I, hvor det findes mest hensigtsmæssigt.
Parkeringskravet er etape-opdelt, så en etapevis udbygning
af skolen udløser etapevise krav til bil- og cykelparkering
samt etablering af Kys&Kør.
Udendørsarealer og beplantning
Lokalplanen skelner mellem typer af udendørsarealer og
tilhørende beplantning, der kan etableres inden for de forskellige delområder.
Inden for delområde I er der ingen begrænsninger på mulighederne for at etablere opholdsareal, legeredskaber, be-
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plantning, hegn mv. Opholdsarealer må ikke placeres inden
for støjplagede områder jf. bilag 5.
Der er fastsat et maksimum på 200 m2 sekundær bebyggelse
til skure, overdækninger og lignende. Der er endvidere stillet
krav om beplantning i tilknytning til parkeringsarealet.

Bemærkninger

Inden for delområde II stilles der højere krav til områdets
udseende på grund af placeringen nærmere ådalen. Her
må der ikke opføres bebyggelse og hegn, men der må gerne
opsættes legeredskaber og beplantes (levende ”hegn” er
således tilladt).
Delområde III er nærmest ådalen, og ligger umiddelbart op
til områder med beskyttet natur. Her må der ikke bebygges
eller opsættes permanente legeredskaber. Området kan dog
anvendes til midlertidige aktiviteter, herunder undervisningsformål.
Natur og biodiversitet
For at fremme biodiversiteten på grønne opholdsarealer
tilskyndes det at undgå udsåning af plænegræsblandinger,
gødskning og brug af pesticider. Der kan med fordel indføres en ekstensiv drift med 1-2 gange årlig slåning/høslæt –
gerne et sent høslæt hvor afslået materiale fjernes. Dette vil
gavne både dyre- og planteliv.

Udsigt fra vestsiden af Rosenvænget mod øst, hvor nogle af efterskolens gule bygninger ses til højre i billedet.
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Skråfoto af området fra 2012. Lokalplanområde markeret med orange.

Lokalplanens sammenhæng med
anden planlægning
KOMMUNEPLAN
Størstedelen af lokalplanområdet er udlagt til offentlige formål, herunder skoleformål i rammeområde 40.O.14. Der må
bebygges i op til to etager og højst 8,5 meter. Mindst 20 %
af området skal anvendes til samlede, fælles friarealer. Den
del af lokalplanområdet, der ligger inden for rammeområde
40.R.07 er i lokalplanen udelukkende udlagt til rekreative
formål (delområde III).
Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

KLIMATILPASNING / HÅNDTERING AF REGNVAND
Der etableres regnvandsbassin i den nordøstlige ende af lokalplanområdet, på et areal ejet af Skanderborg Kommune.
Regnvandsbassinet anlægges med flade skrænter, så det kan
indgå i det rekreative område uden at skulle hegnes.
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Lokalplanområdet (markeret
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rammeområde 40.O.14 og
40.R.07.
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Vand fra ekstreme regnhændelser (klimavand) ledes i
grønne render nord og syd om bebyggelsen. Mod syd ledes
ekstremregnen til parkeringsarealet mod syd, hvorfra det
kan føres mod nord via terrænet langs matrikelskel ind mod
Skanderborg Forsynings ejendom. Mod syd ledes eksremregnen nord om byggefeltet frem til lokalplanens vestlige
grænse, hvor det mødes med vandet fra syd. Herfra ledes
vandet gennem rør under det udpegede § 3-areal, ned til
Århus Å mod vest.

Bemærkninger

NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER
Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område (N233 Brabrand Sø med omgivelser) ligger
ca. 3,8 km mod nord. Projektet er ikke af en karakter, der
kan påvirke et Natura 2000-område på så stor afstand.
Der er eftersøgt vandhulslevende bilag IV-arter i Hørningområdet i 2014 og det nærmeste fund til nærværende
projekt er stor vandsalamander i et vandhul ca. 2,2 km mod
sydvest. Desuden er der registreret odder i Århus Å. Det
pågældende areal vurderes ikke at udgøre hverken yngle- eller rasteområde for de to arter, og projektet vurderes derfor
ikke at påvirke arterne. Øvrige danske bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante på dette sted.

Skolen vil dele visse faciliteter
med efterskolen Ådalen (foto),
der ligger umiddelbart sydvest
for friskolen, på grænsen til
Aarhus Kommune.

NATURBESKYTTELSESLOVEN
Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje fra beplantningsbæltet nordvest for Hørning. På
nær en mindre del er området endvidere omfattet af åbeskyttelseslinje.
Der skal søges om dispensation for begge dele i forbindelse
med byggeri og anlæg inden for lokalplanområdet.
Der er ikke beskyttet natur indenfor lokalplanområdet, men
arealerne nord og øst for er udpeget som overdrev og eng. I
overdrevområdet ligger der desuden et gammelt regnvandsbassin, som er registreret som beskyttet sø. Tilstanden i de
beskyttede områder må ikke ændres uden dispensation.
Dispensationsbeføjelsen administreres restriktivt.

Lokalplanområde

Nedgravning af et udløb fra et eventuelt nyt regnvandsbassin til Århus Å vil skulle passere § 3-områderne. Afhængigt
af metoden til nedlægning af udløbsrør vil dette normalt
ikke kræve en § 3-dispensation.
En del af delområde III er udpeget som potentiel økologisk
forbindelse i Kommuneplan’16 og er dermed omfattet af
nedenstående retningslinje:
”I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske
forbindelser skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje
styrkes. Ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af
nye, større anlæg, må ikke i væsentlig grad forringe dyre-
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dækker næsten hele lokalplanområdet, og skoven mod nord
(grøn farve) afkaster skovbyggelinje.
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og plantelivets spredningsmuligheder.”
Det ansøgte projekt vurderes ikke i væsentlig grad at forringe funktionen af den større økologiske forbindelse, der er
udpeget i hele ådalen.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE
Lokalplanområdet ligger i område med særlig drikkevandsinteresse.
Den regional grundvandsforekomst DK_1_456_192 er tilstede i området. Grundvandsforekomstens kemiske tilstand
er ringe pga. arsen, mens den kvantitative tilstand er god.
Arsen er naturligt forekommende i grundvandsforekomsten
og samlet vurderes projektet ikke at medfører en forringelse
af grundvandsforekomstens tilstand, og hindrer ikke opfyldelse af det fastsatte miljømål.
Nærmeste almene indvindingsinteresser er Gl. Hørning
Vandværk, hvis ene kildeplads er placeret ca. 1000 meter
sydvest for lokalplanområdet.
Der er i projektmaterialet lagt vægt på, at der ønskes et bæredygtigt byggeri. I forhold til grundvandsressourcen vil et
bæredygtigt byggeri være et byggeri hvor der i materialevalg
og anlæg af udearealer er lagt vægt på at minimere udvaskning af miljøfremmede stoffer fra byggematerialerne og stoffer der bruges til vedligehold af bygninger, parkeringsplads,
legeplads og andre udenomsarealer. Lokalplanen kan ikke
regulere disse forhold.
Jf. Kommuneplan’16 må overfladevand fra ekstremregn ikke
ved tilbageholdelse/forsinkelse eller afledning give anledning til forurening af grundvand eller udgøre en risiko i
forhold til drikkevandsinteresserne.

MUSEUMSLOVEN
Museum Skanderborg oplyser, at arealet er meget interessant, med mulighed for både bebyggelser men også grave/
gravpladser fra store dele af forhistorisk tid. Det er især
arealets beliggenhed lige ovenfor Århus Ådal der gør arealet
interessant. I området er der tilbage i 1843 fundet en runesten, som man ikke kender det præcise fundsted på.
På den baggrund anbefaler Museum Skanderborg, at der
foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for igangsættelse af diverse jordarbejder, med henblik på at afklare
de arkæologiske forhold på det berørte areal. Sådanne undersøgelser er ved lokalplanens udarbejdelse igangsat.
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BOLIG- OG BEFOLKNINGSPROGNOSE, SKOLE, INSTITUTIONER, KOLLEKTIV TRAFIK
Hørning er en by med stor tilflytning af særligt børnefamilier, og presset på både skoler og daginstitution er stort.
Etablering af en privatejet friskole med plads til (på sigt)
200 børn fordelt på to spor, vil i et vist omfang kunne aflaste
de eksisterende skoler.
På grund af Hørnings beliggenhed tæt på grænsen til Aarhus
Kommune, vil friskolen vil også være attraktiv for borgere i
fx Kolt/Hasselager.
En friskole har ofte et større geografisk opland end en
folkeskole. Det betyder, at flere børn vil komme til i bil
eller via kollektiv transport. Der er gode busforbindelser på
den nærliggende rute 170, hvor regionalbus 200 kører tre
gange i timen hver vej i skoletiden. Fra busstoppestedet er
der krydsningsmuligheder over vejen, og stiforbindelse til
skolens område.

MILJØFORHOLD
Overskudsjord
Overskudsjord fra projektområdet bør anvendes lokalt. For
at fremme bæredygtig jordhåndtering bør det tilstræbes
at opnå jordbalance i lokalområdet, dels i forbindelse med
byggemodningen af området, og senere i forbindelse med
bebyggelse af området. Jorden bør genanvendes hvor der
kan opnås miljømæssige forbedringer f.eks. til rekreative
formål, klimaprojekter eller lignende.
Jordforurening
Lige nord for lokalplanområder er der en gammel losseplads
(deponi). Regionen har kortlagt deponiet på vidensniveau 2.
Deponeringen af affald er foretaget i en tidligere mergelgrav.
Da tidligere deponeringer desuden ofte har foregået mere
eller mindre tilfældigt, anses det for sandsynligt, at der er
deponeret affald og/eller forurenet fyldjord i hele den tidligere mergelgrav.
Der er ikke konstateret lossepladsfyld i terræn eller den
øverste meter. Lossepladsfyldet er afdækket med muld og
græs. Der er i øvrigt ikke konstateret væsentlig dannelse af
lossepladsgas og afdampning med miljøfremmede stoffer fra
lossepladsen.
I forbindelse med reetablering af området er der tilført jord
til afdækning af affaldet. Der er for nuværende ikke kendskab til kvaliteten af jorden og afgrænsningen af det påkørte
jord.
Regionen vurderer, at deponiet kan have skadelig virkning
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Bemærkninger

Lokalplanområdet holder en afstand på 10 meter til den tidligere losseplads mod nord, men jordforurening er ikke nødvendigvis begrænset til det kortlagte areal.

på mennesker og miljø ved ændret arealanvendelse til bolig
eller anden følsom anvendelse samt ved jordflytning og
gravearbejde.
Med nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at konstatere, hvorvidt forurening fra deponiet påvirker jordkvaliteten uden for den viste afgrænsning. Derfor skal bygherre
dokumentere, at overskudsjord, der skal bortskaffes eller
genanvendes fra delomårde III og den nordlige del af område I er rent.
Idet arealanvendelsen for hele projektområdet ændres til
børneinstitution, skal ejer eller bruger sikre, enten at det
øverste 50 cm’s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke
er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.
Regnvandsbassin og øvrige åbne render til håndtering af
regnvand
Området er udlagt som planlagt separatkloakeret i gældende
spildevandsplan 2016-2020. Skanderborg Forsyning fremfører stik for afvanding af hhv. spildevand og regnvand ved
grundgrænsen (skel). Forsyningen etablerer et vådt (permanent vandspejl) regnvandsbassin med stuvningsvolumen
for T=5. Der må ikke ledes klimavand til dette bassin, uden
forudgående aftale med Skanderborg Forsyning og Skander-
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borg Kommunes miljøafdeling.
Regnvandsbassinet skal etableres i delområde III. Bassinet
skal indrettes således at forurenet vand fra lossepladsområdet ikke siver ind i regnvandsbassinet.
Regnvand over T5-hændelser skal håndteres i åbne vandrender og ledes til Århus Å. Disse skal ligeledes indrettes
således at forurenet vand fra lossepladsområdet ikke kan
sive ind og forurene regnvandet.
Byggepladsformål
Lossepladsområdet bør afspærres under bygge- og anlægsarbejdet, så det sikres, at arealet ikke bliver anvendt til
byggepladsformål eller lignende.
Trafikstøj
Den nordligste del af lokalplanområdet er påvirket af støj
fra E45. Der er foretaget en støjberegning, som viser, at det
påtænkte byggeri på visse dele af facaden vil opleve støj,
der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for
trafikstøj i undervisningsbygninger.
Lokalplanen stiller derfor krav om at facader, der udsættes
for mere støj end de vejledende grænseværdier, skal indrettes, så kravene til indendørs trafikstøjniveau overholdes.
Visse dele af udearealerne er også påvirket af støj, der overskrider de vejledende grænseværdier, herunder hele tagfladen. Lokalplanen stiller derfor krav om at opholdsarealer
placeres uden for de pågældende arealer.
Virksomhedsstøj fra skolen
Der er foretaget en støjberegning med henblik på at fastlægge, hvorvidt skolens aktiviteter vil udløse en større
støjpåvirkning af naboboliger, end Miljøstyrelsen anbefaler.
Støjberegningen viser, at støjbidraget til naboboliger holder
sig under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Lugtgener fra rensningsanlæg
Lokalplanområdet ligger umiddelbart op til Hørning Rensningsanlæg. For delområde II og III nærmest rensningsanlægget bevares den eksisterende funktionen i form af
rekreativt område. For delområde I længst fra rensningsanlægget - i en afstand af ca. 70 meter - etableres der byggeri
til skoleformål.
I nærområdet til rensningsanlægget ligger i dag almindelige
boliger i en afstand af ca. 130 meter og skole- og efterskoleformål i en afstand af ca. 100 meter.
Der er udarbejdet en OML-beregning, der kortlægger lugtbidraget fra Hørning Renseanlæg i lokalplanområdet.
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Miljøstyrelsens vejledende lugtgrænseværdier er 5 og 10
LE(lugtenheder)/m3 for henholdsvis boligområder og
erhvervsområder. Det er ikke klart hvilken af de to værdier,
der bør anvendes i forbindelse med skoledrift.
OML-beregningen viser, at lugtemissionen inden for lokalplanens delområde I overholder lugtgrænseværdien på 5
LE/m3.
Inden for delområde II og III overholdes lugtgrænseværdien
på 5 LE/m3 med undtagelse af et enkelt beregningspunkt,
hvor der ifølge beregningerne vil forekomme en lugtimmission på 6 LE/m3.
På baggrund af OML-beregningens resultater er det Skanderborg Kommunes vurdering, at renseanlægget ikke vil
give anledning til væsentlige lugtgener i lokalplanområdet.
Skanderborg Forsyning oplyser i øvrigt, at der ikke er
registeret nogen nævneværdige klager over lugtgener fra
nuværende funktioner i området.
Landbrug
Der er landbrugspligt på arealet. Landbrugspligten ophæves,
når arealet overføres til byzone, efter godkendelse fra Miljøog Fødevareministeriet.
Der ligger ingen landbrug med husdyr inden for 1,5 km i
Skanderborg Kommune.
Der er to ejendomme beliggende inden for 1 km afstand i
Aarhus Kommune, som kan have dyrehold.
Ingen af ejendommene vil få byzone tættere på, end det
allerede er i dag.

LOV OM MILJØVURDERING
Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold
til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (LBK
1225 af 25.10.2018) og vurderet, at lokalplanforslaget ikke
medfører en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.
Det er derfor vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af
lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.
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Teknisk forsyning
EL-FORSYNING
Elforsyningen til lokalplanområdet skal ske fra Dinel A/S.

VANDFORSYNING
Lokalplanområdet ligger indenfor Gl. Hørning Vandværks
forsyningsområde.

VARMEFORSYNING
Varmeforsyning til området kan ske med en stikledning til
kollektiv varmeforsyning, i dag Skanderborg-Hørning Fjernvarme A/S.

SPILDEVANDSFORHOLD
Lokalplanområdet skal tilsluttes til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsystem i henhold til gældende spildevandsplan. Området skal separatkloakeres.
Der er en eksisterende spildevandsledning i området i dag.
Ledningen skal flyttes for at kunne realisere planen. Flytning af ledning skal ske i samarbejde med ledningsejer, i dag
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

RENOVATION
Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn
til arbejdsmiljøet, skal køreveje for renovationskøretøjer og
vendepladser samt transportvejene mellem afhentningssted
og renovationskøretøjerne leve op til kravene i Skanderborg
Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
Yderligere oplysninger findes på:
http://www.renosyd.dk/media/4538/regulativ_for_erhvervsaffald_skanderborg_kommune_godkendt.pdf
Inden for området åbnes mulighed for øget kildesortering af
f.eks. glas og aluminium. Mulighederne vil kunne udnyttes
såfremt Reno Syd etablerer en indsamlingsordning for de
pågældende affaldsfraktioner.
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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
Vejprojekt, herunder nye vejadgange og plan for etablering
af Kys&Kør samt parkering, skal godkendes af vejmyndigheden.

KOMMUNEN
Lokalplanens realisering kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Det er Skanderborg Kommune, der meddeler dispensation hertil.
Afhængig af metoden til at lede regnvand fra lokalplanområdet forbi § 3-område ned til Århus Å, kan der kræves en
dispensation. Det er Skanderborg Kommune, der meddeler
dispensation.

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
Der er landbrugspligt på det meste af lokalplanområdet. Der
må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold,
før Miljø- og Fødevareministeriet har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med
Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen. Miljø- og
Fødevareministeriet kan i forbindelse med ophævelsen af
landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden
landbrugsejendom.
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Servitutter
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret de
tinglyste servitutter på ejendommene, som fremgår af bilag
10 (Servitutredegørelse), som kan have betydning for byggeog anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Skanderborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke
påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten vist i bilag 10.
Der aflyses ingen tilstandsservitutter i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.
Servitut tinglyst 10. februar 1968 om landbrugsmæssig anvendelse bør aflyses for den del, der ibrugtages til byformål.
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Lokalplan nr. 1146
For friskolen Åskolen
I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr.
287 af 16. april 2018 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i § 2 nævnte områder:

§ 1 	

FORMÅL
Lokalplanens formål er:
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1.1

at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone,

1.2

at muliggøre etablering og eventuel senere udvidelse af et
skolebyggeri med tilhørende udearealer, færdsels- og parkeringsarealer samt anlæg til håndtering af regnvand,

1.3

at fastlægge retningslinjer for placering af bebyggelse, udearealer, færdselsarealer, parkering og regnvandsanlæg,

1.4

at fastlægge bestemmelser, der sikrer bebyggelsens tilpasning til området, herunder hensyntagen til eksisterende
landskabelige forhold,

1.5

at sikre, at områdets udearealer, veje og stier udlægges og
anlægges så regnvand fra store regnskyl kan håndteres hensigtsmæssigt på terræn og bidrager til et rekreativt miljø,

1.6

at sikre, at dele af området fortsat kan anvendes til offentlige, rekreative formål.

§ 2 	

OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanområdet omfatter del af matrikel 4a, Hørning By,
Hørning.

2.2

Lokalplanområdet inddeles i delområde I, II og III jf. kortbilag 2.

2.3

Med Byrådets endelige vedtagelse overføres lokalplanområdet til byzone.

§ 3 	

AREALANVENDELSE

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål,
herunder skoleformål, færdsels- og parkeringsarealer, anlæg
til regnvandshåndtering, samt udendørs lege- og opholdsarealer, herunder offentlige rekreative formål.

3.2

Delområde I må anvendes til bebyggelse, færdsels- og
parkeringsareal, udenomsarealer som fx opholdsarealer og
legepladser samt anlæg til regnvandshåndtering, herunder
åbne vandrender.

Bemærkninger

Vedr. § 1 og 3
Der kan ikke dispenseres fra
lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser.
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3.3

Delområde II må kun anvendes til offentlige rekreative formål, herunder opholdsarealer og legepladser, samt anlæg til
regnvandshåndtering, herunder åbne vandrender.

3.4

Delområde III må kun anvendes til regnvandsbassin og
anlæg i tilknytning hertil, herunder åbne vandrender, samt
offentlige rekreative formål og midlertidige undervisningsformål.

§ 4 	

UDSTYKNING

4.1

Delområde I må udstykkes i én selvstændig matrikel. Delområdet må ikke udstykkes yderligere.

4.2

Der fastsættes ikke bestemmelser om udstykning for delområde II og III.

§ 5 	

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
Delområde I

5.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som angivet på kortbilag 2.

5.2

Inden for delområde I må der opføres sekundære bygninger
i form af skure og overdækninger, dog med et maks. areal på
50 m² pr. bygning. Det samlede areal af sekundære bygninger inden for lokalplanområdet må ikke overstige 200 m².

5.3

Bebyggelse til renovation skal placeres i tilknytning til parkeringsarealet, jf. kortbilag 2.

5.4

Bygninger må opføres i maks. 1 etage. Der må dog opføres
tagterrasser over stueplan.

5.5

Bygninger må maks. have en højde på 8,5 meter målt fra et
niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet.

5.6

Den primære bebyggelse må tillige forsynes med værn såfremt det tjener et sikkerhedsmæssigt formål.
Delområde II og III

5.7

Delområde II og III må ikke bebygges.

§ 6 	

BEBYGGELSENS UDSEENDE
Materialer og farver
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6.1

Alle facader skal beklædes med træ i træets naturlige farve
eller farver som vist med stiplet afmærkning på bilag 9 eller
i facadeplader i farver som vist med stiplet afmærkning på
bilag 9.

6.2

Enkelte arkitektoniske facadeelementer kan tillige fremstå i

Bemærkninger

Vedr. § 5
Ved lokalplanens udarbejdelse
er friskolens ældste klassetrin 3. klasse. Der vil således
gå flere år, før skolens fulde
kapacitet kan udfyldes. Det
er muligt at opføre byggeriet
i flere etaper, så byggeri og
kapacitetsbehov følges ad.

BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1146

andre farver eller materialer.
6.3

6.4

Sekundære bygninger som cykelskure, udhuse og andre
overdækninger må også udføres i andre materialer end
omfattet af § 6.1.
Døre og vinduer skal udføres i træ, alu eller en kombination
af disse og skal fremstå i mørk grå eller sort farve, jf. dog §
6.2.

6.5

Værn skal opføres i materialer, der tillader mest mulig gennemsigtighed af hensyn til at mindske den visuelle påvirkning.

6.6

Ved opsætning af solenergianlæg skal disse integreres i bygningens arkitektur.

Bemærkninger
Vedr. § 6.2
Enkelte arkitektoniske facadeelementer kan for eksempel
være enkelte af de ”bokse”, der
stikker ud under det buede
tag, et indgangsparti eller et
karakteristisk facade- eller
indgangsparti.

Tage
6.7

Tag på primær bebyggelse skal udføres med overflade i gummibelægning i mørk farve, mørkt tagpap eller som grønt tag.

6.8

Tage på sekundære bygninger skal udføres som grønne tage.

6.9

Vinduer i tagflader skal integreres i bygningens arkitektur.

6.10

Ventilationsafkast skal integreres i bygningernes arkitektur.
Skiltning

6.11

Skilte på facaden skal udføres som ”løse bogstaver”, symboler eller logoer uden baggrundsplade.

6.12

Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på at orientere, og
må ikke virke dominerende.

6.13

Der må ikke opsættes pyloner inden for lokalplanområdet.

§ 7 	

UBEBYGGEDE AREALER
Befæstelse

7.1

For delområde I gælder, at der ikke må foretages befæstelse
på mere end 70 % af det samlede areal inden for delområdet, inklusiv bebyggelse.

7.2

For delområde II gælder, at der ikke må foretages befæstelse
på mere end 20 % af det samlede areal inden for delområdet.

7.3

For delområde III gælder det, at der ikke må foretages
befæstelse på mere end 10 % af det samlede areal inden for
delområdet.
Terrænregulering
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Vedr. § 6.7
Grønne tage er tage med
forskellige former for sedum,
som reducerer og forsinker
mængden af tagvand væsentligt, fordi vandet i stedet
fordampes.
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tag til ophold og leg

rosenvænget

sti

kys & kør
ankomstområde

musik

multisal

fælles

mock up

scene
siddetrappe
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snit B-B

Snit fra vest mod øst, der viser skolens placering i terrænet i forhold til vejen og skrænten ned mod Århus Å.

7.4

Vedr. § 7.4
Inden for delområde I må terrænregulering i forbindelse
FORELØBIGT TRYK 17.12.2018
med byggeri og anlæg ikke overstige +/- 1 meter. Der
kan
Åskolen
Snit 201
Bestemmelsen har til formål
at
dog i et mindre afgrænset område tillades terrænregulering
mål 1:200
, dato 17.12.2018
(18.287) Åskolen, Friskolen i Hørning
sikre, at den aflange
bygning
på op til +/- 1,5 meter, i princippet som vist på kortbilag 7.
kan placeres i terrænet, og at
Øvrig terrænregulering i delområde I, der ikke er direkte afadgangsforholdene til bygledt af byggeri eller anlæg, må ikke overstige +/- 0,5 meter.
ningen kan ske hensigtsmæs© Constructa A/S - Tegning er ikke målfast! - Gældende tegningsmateriale udarbejdet af Constructa A/S, er kun gældende i print eller PDF, med de mål, konstruk
informa
. Modtageren af tegningsmateriale fra Constructa A/S er forplig
e
n n e
e e
. gældende tegningslister.
Tegningsmateriale i f.eks. DWG, DXF, DGN, IFC eller lignende, er ikke målfaste og kun
. Udlevering af sådanne
A/S bærer intet ansvar for modtagerens brug af sådanne
. .

7.5

Inden for delområde II må der terrænreguleres op til +/- 0,5
meter til formål, der understøtter områdets funktion som
offentligt rekreativt areal, og op til 0,75 meter til sikring af
hensigtsmæssig afledning af ekstremregn. Derudover må
der ikke terrænreguleres.

7.6

Inden for delområde III må der ikke foretages terrænregulering, medmindre formålet er direkte afledt af krav til etablering af forsinkelsesbassin, og sikring af hensigtsmæssig
afledning af ekstremregn. Terrænregulering skal da holdes
på et minimum.

7.7

Forsinkelsesbassin til regnvand skal udføres med skråningsanlæg med en hældning på maks. 1:5, med henblik på at sikre, at bassinet kan indgå i områdets rekreative anvendelse.

7.8

Forsinkelsesbassin og åbne render til håndtering af regnvand skal med deres placering og udformning sikre, at
eventuel jordforurening fra deponi mod nord ikke iblandes
overfladevandet.
Regnvandshåndtering

24

7.9

Forsinkelse af klimavand (regnvand der overstiger en
T5-hændelse) skal ske ud fra en overordnet plan, i princippet som vist på bilag 6.

7.10

Klimavand kan enten forsinkes i lavninger i terrænet, på
parkeringsareal, eller kan ledes via åbne render til forsinkelsesbassin eller direkte til recipient.

7.11

I delområde II og III skal åbne render begrønnes og indgå
som et rekreativt element i området, herunder til leg.

7.12

Der skal sikres adgang til drift og vedligehold af anlæg til
regnvandshåndtering.

sigt, samtidig med at terrænregulering på øvrige arealer
minimeres.

Vedr. § 7.7
Bassin med hældninger stejlere
end 1:5 skal af sikkerhedshensyn afskærmes med hegn.
Dermed mistes den rekreative
værdi af et vådområde.

Vedr. § 7.8
Regnvand, der siver ned
gennem deponiet mod nord
vil blive forurenet, og derefter
løbe mod lavere trykforhold, fx
et regnvandsbassin.
Bassiner og åbne render kan
fx udføres med tæt membran,
så forurenet vand fra jordlaget
ikke iblandes overfladevandet.
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7.13

Belysning

7.14

Al belysning skal etableres efter Skanderborg Kommunes
Retningslinjer for nye vejbelysningsanlæg.

7.15

Lyskilder med samme belysningsfunktion skal fremstå ens
inden for det enkelte delområde.

7.16

Belysning langs adgangsarealer/stiforløb skal udføres som
lav pullertbelysning.

7.17

Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses
i styrke efter det generelle belysningsniveau i området.

Bemærkninger

Beplantning
7.18

7.19

For delområde I gælder det, at der skal plantes solitære træer svarende til mindst 1 træ pr. 6 parkeringsbåse. Træerne
skal være opstammede og skal fordeles harmonisk indenfor/i nærhed til parkeringsområdet.

7.21

Antallet af træer der skal plantes følger parkeringskravet og
etapedeling jf. § 8.13.

Der må ikke etableres ny beplantning inden for delområde
II og III.
Hegn

7.20

Vedr. § 7.18

Inden for delområde I må der etableres hegn med en højde
på maks. 1,8 meter. Hegn må ikke være til gene for oversigtsforhold.

Vedr. § 7.20
Levende ”hegn” i form af beplantning kan anvendes til at
sikre læ.

Inden for delområde II og III må der ikke etableres faste
hegn.
Inventar på udearealer

7.22

I delområde I må der etableres legeplads og opholdsarealer
med tilhørende inventar.

7.23

For delområde II gælder det, at der må etableres legepladsinventar og inventar, der understøtter områdets anvendelse
til offentlige rekreative formål. Der må ikke opføres bebyggelse.

7.24

Der må ikke opføres inventar inden for delområde III.

§ 8 	

VEJE, STIER OG PARKERING
Veje

8.1
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Der må etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Brogårdsvej og Rosenvænget.

8.2

Der udlægges vej-, færdsels- og parkeringsareal som vist på
kortbilag 2.

8.3

Overkørsler ved kantsten skal udføres med hældning på
maks. 1:10.

Ådalens Sti (Hørningstien)
løber gennem området i dag.
I fremtiden skal der fortsat
være offentlig adgang gennem
området.
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8.4

Færdsels- og parkeringsarealer og tilstødende adgangsveje/
stier skal have niveaufri skæring.
Stier

8.5

Der skal sikres en offentlig tilgængelig sti med kørestolsfast
belægning som forbinder Brogårdsvej med det rekreative
areal og fører til det eksisterende stisystem nord for Rosenvænget.

8.6

Såfremt det nuværende fortov langs Rosenvænget inddrages
i Kys&Kør-løsningen jf. kortbilag 2, skal fortovet anlægges
med en bredde på mindst 1,5 meter, og registreres som
offentlig sti på privat areal af hensyn til at sikre offentlighedens adgang og fri passage.

8.7

Adgangsarealer for gående skal udføres med fast og skridhæmmende belægning.

Bemærkninger

Kys&Kør
8.8

Kys&Kør-areal jf. kortbilag 2 skal senest anlægges når etape
2 (5. klasse og op) udbygges.

8.9

Adgangsvej til Kys&Kør jf. kortbilag 2 skal ensrettes, og skal
udlægges og anlægges med en bredde på mindst 3 meter.

8.10

Afsætningsareal til Kys&Kør jf. kortbilag 2 skal udlægges og
anlægges med en bredde på mindst 2,5 meter.

8.11

Varelevering skal ske i forbindelse med areal udlagt til
Kys&Kør jf. kortbilag 2.

8.12

Overskydende areal inden for område udlagt til Kys&Kør jf.
kortbilag 2 skal begrønnes med græs, bede eller træer.
Parkering

8.13

Der skal inden for delområde I etableres P-pladser til bilparkering i henhold til følgende krav:
Minimum 48 alm. bil P-pladser, heraf minimum 2 til handicapparkering.
Minimum 5 Kys&Kør-pladser, heraf minimum 1 til handicap
kassevogn.
Etapevis udbygning udløser følgende krav til bilparkering:
0.-4. klasse: 30 pladser + 5 Kys&Kør-pladser
5.-9. klasse: 18 pladser
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8.14

Kys&Kør-området jf. kortbilag 2 kan afvente etablering
til skolen udbygges til 5. klasse jf. 8.13. I så fald skal de 5
Kys&Kør-pladser midlertidigt etableres på areal til parkering jf. kortbilag 2.

8.15

Der skal etableres mindst 60 cykel P-pladser inden for del-

Vedr. § 8.13-8.15
Ved lokalplanens udarbejdelse
er friskolens ældste klassetrin 3. klasse. Der vil således
gå flere år, før skolens fulde
kapacitet kan udfyldes. Det
er muligt at opføre byggeriet
i flere etaper, så byggeri og
parkeringsbehov følges ad.

BESTEMMELSER
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område I. Etapevis udbygning udløser følgende krav:
0.-4. klasse: 35 pladser
5.-9. klasse: 25 pladser
8.16

Adgangsvej til parkeringsplads jf. kortbilag 2 skal ensrettes,
og skal udlægges og anlægges med en bredde, så renovationsbiler og lignende køretøjer kan passere uhindret gennem
arealet.

8.17

Overskydende areal inden for områder udlagt til parkering
jf. kortbilag 2 skal begrønnes med græs, bede eller træer.

§ 9 	

TEKNISKE ANLÆG

9.1

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres
under terræn.

9.2

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres
på facader.
Tekniske anlæg til områdets forsyning

9.3

Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rør-skabe,
transformatorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.
Varmeforsyning

9.4

Ny bebyggelse kan tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter gældende Varmeforsyningsplan og Skanderborg
Kommunes anvisning.
Kloakering

9.5

Spildevandsafledning skal ske i henhold til gældende Spildevandsplan og Skanderborg Kommunes anvisninger.
Renovation
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9.6

Affaldsstativer/-stationer til dagrenovation mv. skal placeres
efter Arbejdstilsynets bestemmelser, dvs. tæt på vejarealet.
De skal desuden placeres i tilknytning til det udlagt parkeringsareal jf. kortbilag 2.

§ 10 	

MILJØ

10.1

For facader påvirket af støj på mere end 58 dB Lden jf. bilag 5
gælder det, at klimaskærmen skal dimensioneres, så kravene
til indendørs trafikstøjniveau er overholdt.

10.2

Udendørs opholdsarealer skal placeres uden for arealer, der
er påvirket af mere end 58 dB Lden jf. bilag 5.

Bemærkninger
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§ 11 	

GRUNDEJERFORENING
Ingen bestemmelser.

§ 12 	

BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE ELLER ÆNDRET ANVENDELSE AF ET UBEBYGGET AREAL
Områdets anvendelse til skoleformål må ikke påbegyndes
før:

12.1

Ny bebyggelse er tilsluttet det offentlige kloaksystem,

12.2

Der er etableret de nødvendige anlæg til forsinkelse af overfladevand jf. § 7,

12.3

Vejadgange og stier er anlagt som beskrevet i § 8,

12.4

Det i § 8 nævnte antal parkeringspladser er etableret,

12.5

Overskudsarealer jf. § 8 er begrønnet,

12.6

Det ved beregning er eftervist, at de i § 10 nævnte støjgrænser er overholdt, både i forhold til bebyggelse og udendørs
opholdsarealer.

§ 13 	

LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

§ 14 	

SERVITUTTER

14.1

Servitut om landbrugsmæssig anvendelse bør aflyses for den
del, der ibrugtages til byformål.

§ 15 	

RETSVIRKNINGER
Midlertidige retsvirkninger (slettes ved endelig vedtagelse)
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15.1

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den
af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges
eller i øvrigt udbyttes på en måde, der skaber risiko for at
foregribe den endelige plans indhold.

15.2

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en
ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og
at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

15.3

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder højst 1 år

Bemærkninger
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fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, således meget begrænset. Når
indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige
retsvirkninger.
Endelige retsvirkninger
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15.4

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

15.5

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

15.6

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

15.7

Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid
med lokalplanens principper. Når en dispensation berører
omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme
med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives.

15.8

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

15.9

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

§ 16 	

VEDTAGELSE

16.1

Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den XX.XXXX 20XX.

16.2

I henhold til §27 i lov om planlægning vedtages lokalplan
endeligt af Skanderborg Kommuneden XX. XXX. 20XX.

Bemærkninger
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Trafikstøj – veje
Rapport nr. antal sider

BE-01-230219.

Sider inkl. denne: 10

Rapport titel

Beregning af udendørs vejtrafikstøjniveau på Efterskolen Ådalen i Hørning.

Beregningssted

Efterskolen Ådalen, Matrikel 4a, Hørning By, Hørning.

Rekvirent

Svend Andersen, Efterskolen Ådalen & Åskolen
Brogårdsvej 2, 8362 Hørning
mail: svend@efterskolen-aadalen.dk

Dato

23. februar 2019

Udført af/Underskrift

Jacob Veierg
ang. Civilingeniør / Lars Matthiessen. Cand.scient.

Målelaboratorium
VM acoustics. Skovgaardsgade 8, 8000 Århus C
Resume:
Rapporten omhandler vejstøj på Efterskolen Ådalen i Hørning, hvor en ny undervisningsfløj i et plan er
projekteret. Formålet er i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan at bestemme trafikstøjbelastningen på facaderne samt på det udendørs opholdsareal.
Som grundlag for beregningerne ligger de af Skanderborg kommune, Århus kommune og Vejdirektoratet
givne trafikdata.
Støjberegninger viser:
•

Vejstøjen på vestfacaden af den nye fløj er op til 59 dB Lden.

•

Vejstøjen på østtfacaden af den nye fløj er op til 54 dB Lden.

•

For de støjbelastede facader med mere end 58 dB Lden bør klimaskærmen dimensioneres, så kravene til indendørs trafikstøjniveau er overholdt

•

Det udendørs opholdsareal kan ud fra beregningerne udlægges, så det overholder den vejledende
støjgrænse på 58 dB Lden.

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse.

35

1

Lokalplan nr. 1146

Indholdsfortegnelse

36

1.

Baggrund og formål ............................................................................................ 3

2.

Støjgrænser ......................................................................................................... 4

3.

Støjberegninger og beregningspositioner ........................................................... 5

3.1

Vejstøj................................................................................................................. 5

4.

Resultater for vejstøj ........................................................................................... 7

5.

Ubestemthed ....................................................................................................... 8

6.

Konklusion ......................................................................................................... 8

7.

Referencer........................................................................................................... 9

8.

Bilag 1 .............................................................................................................. 10

2

Lokalplan nr. 1146

1.

Baggrund og formål
Rapporten omhandler vejstøj på Efterskolen Ådalen i Hørning, hvor en ny undervisningsfløj i et plan er
projekteret. Formålet er til udarbejdelse af en lokalplan at bestemme trafikstøjbelastningen på facaderne
samt på det udendørs opholdsareal.
Undervisningsfløjen er en bygning i et plan med facade udformet som et cirkelsnit, så man fra terrænet
kan gå op på taget og henover dette. Der er projekteret en sti, der forløber over taget (se bilag 1). De laveste dele af cirkelbuen har ingen kerne, hvorfor der ikke regnes med skærmningen af denne del.
Som grundlag for beregningerne ligger de af Skanderborg kommune, Århus kommune og Vejdirektoratet givne trafikdata.
Kontaktpersoner for de involverede parter er:
Part

Kontakt

Adresse

Kontakt

Rekvirent

Svend Andersen

Brogårdsvej 2

svend@efterskolen-aadalen.dk

Efterskolen Ådalen

Århus Kommune

Vejdirektoratet

VM acoustics

8362 Hørning

Birte Nielsen

Niels Erik Moltved

Lars Matthiessen

Kalkværksvej 10

4185 9803

8000 Århus C

bni@aarhus.dk

Niels Juels Gade 13

7244 3182

1022 København K

nem@vd.dk

Skovgaardsgade 8

8612 1502

8000 Århus C

vm@vmacoustics.dk

Undervisningsfløjens placering gør, at trafikstøjen på facaderne muligvis ikke overholder de vejledende
grænseværdier for vejstøj. Derfor skal der i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan gennemføres
støjberegninger.
Ejendommen ligger på Rosenvænget i Hørning.
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Figur 1. Situationsplan med skitsering af vejene og markering af matriklen.

2.

Støjgrænser
Kommuneplanens bestemmelser om støj henviser til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for veje. De
fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/2007: "Støj fra veje" [2]. De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende veje. Tabel 1 viser en oversigt over de vejledende grænseværdier.

Grænseværdier for trafikstøj undervisningsbygninger
Miljøstyrelsens vejledende:
Facader og udendørs opholdsarealer
Lden = 58 dB
Tabel 1. Støjgrænserne udendørs gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en lydrefleksion
fra boligens egen facade.

De vejledende støjgrænser for veje er udtrykt ved indikatoren Lden (day/evening/night level). Ved bestemmelse af Lden vægter støjen fra trafikken om aftenen og om natten mere end støjen om dagen. Således tillægges støjen om aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10 dB for natperioden kl. 22-07.
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3.

Støjberegninger og beregningspositioner
Støjberegninger og beregningspositioner:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

3.1

Digitale kort med koter, vejforløb, bygningspolygoner og bygningshøjder er leveret af kortforsyningen.dk.
Plantegninger for det nye område er leveret af Carsten Dyre Nielsen fra Constructa A/S
VM acoustics har opbygget en 3D-støjmodel til beregningerne i det benyttede beregningsprogram Soundplan, version 8.0 (opdateret 19.9.2018).
Der er udført punktberegninger på facaderne samt konturkort på det udendørs opholdsareal.
Ved punktberegningerne er støjbelastningen bestemt som fritfeltsværdi, således at de beregnede
støjniveauer kan relateres til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ved punktberegningerne er der benyttet 9 vejrklasser, mens der er benyttet 4 vejrklasser ved
konturkortberegningerne.
Terrænet består af blandet bløde (Impedansklasse D, Ruhedsklasse N) og hårde arealer (Impedansklasse G, Ruhedsklasse N). De bløde områder er primært haver og grønne områder, og de
hårde områder er huse, veje, søer og befæstede arealer.
Bygningsrefleksioner er medtaget (5 i punktberegningerne, 1 i konturkortet), og der er benyttet
absorptionskoefficient 0,2 svarende til et refleksionstab på 1 dB.
Der vælges beregningspunkter i udvalgte punkter på facaderne efter konturkortet. Se figur 2.

Vejstøj
Støjberegningerne er udført efter Nord2000-metoden for vejstøj, som foreskrevet af Miljøstyrelsen. Metoden er beskrevet i ref.5 og ref. 7. Til selve beregningerne er Soundplan, version 8.0 (opdateret
19.09.2018) benyttet.
Trafiktallene er de af Skanderborg Kommune, Århus Kommune og Vejdirektoratet opgivne baseret på
målinger og modeller. Tallene for motorvejene er fremskrevet til 2028 efter Vejdirektoratets anvisninger.
Tallene fra Århus kommune er fra deres 2030 trafikmodel. Tallene fra Skanderborg kommune er baseret
på tællinger fremskrevet med 1,5%/år til 2028.
Vejdirektoratets tal er opgivet med køretøjer i timen, samt hastigheder i alle perioder for alle kategorier,
hvor der i skemaet kun angives hovedtallene.
Trafikken fordeles ligeligt i begge retninger. Der regnes med standard vejbelægning (SMA11) på alle veje
undtagen østjyske motorvej, hvor der i 2019 lægges SMA8 syd for sammenfletningen med Århus Syd
motorvejen samt på de kommunale veje i Århus, hvor der er asfaltbeton. Trafikken på Torshøjvej aftrappes
i takt med motorvejsramperne.
Den tunge trafik fordeles på kategorier svarende til vejtypens fordeling.
De benyttede trafikdata fremgår af Tabel 2.
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vejstrækning

ÅDT
Biler/døgn

Hastighed
Km/t
kat.1:110-114
kat.2:96-99
kat.3:84-85
kat.1:113-118
kat.2:101-106
kat.3:86-87
kat.1:113-118
kat.2:101-106
kat.3:86-87
kat.1:116-118
kat.2:99-102
kat.3:86-87

Andel tung
%
Kat.2/kat.3

vejtype

4,5-6,4/6,7-13,4

Motorvej i Jylland

6,6-15,2/10,129,2

Motorvej i Jylland

6,3-7,2/9,2-16,9

Motorvej i Jylland

2,6-4,2/3,5-8,6

Motorvej i Jylland

Østjyske motorvej s.f. sammenfletning

77.002

Østjyske motorvej n.f. sammenfletning

37.988

Østjyske motorvej n.f. rampe 50

48.262

Århus Syd motorvej

34.136

rampe 50 mod nord

4.145

70

7/9

Motorvej i Jylland

rampe 50 fra nord

4.371

70

7/9

Motorvej i Jylland

rampe 1 mod nord

2.639

70

7/9

Motorvej i Jylland

rampe 1 mod syd

1.646

70

7/9

Motorvej i Jylland

rampe 1 fra nord

2.401

70

7/9

Motorvej i Jylland

rampe 1 fra syd

1.735

70

7/9

Motorvej i Jylland

Hovedvejen

17.000

80

15

Torshøjvej

19.200

80

15

Århusvej

1.400

64,7

10,0

Rosenvænget

995

54,6

5,1

Boligvej

Volden

1296

42,8

5,2

Boligvej

mellemstor landevej
mellemstor landevej
mellemstor landevej

Tabel 2. Antal køretøjer, hastigheder, andel tung trafik samt vejtype til brug for støjberegninger.

40

6

Lokalplan nr. 1146

4.

Resultater for vejstøj

Figur 2. Støjkonturkort 1,5 meter over terræn med skitsering af beregningspunkterne på facaderne.

Beregningsresultaterne for facaderne er vist i skemaet.

Der er således en marginal overskridelse på enkelte dele af facaden mod vest, mens hovedparten af facaden mod vest og hele østfacaden overholder kravet til maksimalt trafikstøjniveau. For de støjbelastede
facader bør klimaskærmen dimensioneres, så kravet til indendørs trafikstøjniveau er overholdt.
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Konturkortet er kun orienterende, da det er beregnet med færre vejrklasser og refleksioner, men en punktberegning bekræfter kortets resultater.
Der er også foretaget en punktberegning på taget af den nye fløj. Resultatet af denne beregning er:
1,5 meter over terræn på taget på det højeste punkt: trafikstøjniveau = 59,4 dB Lden, altså en marginal
overskridelse af grænseværdien. Der er meget lille variation over taget, da de betydende støjkilder (de to
motorveje samt Hovedvejen) ligger i en betydelig afstand, hvorfor det vil være meget vanskeligt af afskærme disse.
På baggrund af konturkortet kan ubelastet opholdsareal udlægges.

5.

Ubestemthed
I henhold til Håndbog Nord2000 (ref. 5) vurderes ubestemtheden til 2 dB. Det gælder under forudsætning
af, at der benyttes pålidelige indgangsdata, dvs. korrekt trafikmængde- og sammensætning, hastigheder
osv. Komplicerede støjtransmissionsveje (mange skærmende/reflekterende genstande for støjmæssigt betydende delstrækninger) vil forøge ubestemtheden.

6.

Konklusion
Rapporten omhandler vejstøj på Efterskolen Ådalen i Hørning, hvor en ny undervisningsfløj i et plan er
projekteret. Formålet er i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan at bestemme trafikstøjbelastningen
på facaderne samt på det udendørs opholdsareal.
Som grundlag for beregningerne ligger de af Skanderborg kommune, Århus kommune og Vejdirektoratet
givne trafikdata.
Støjberegninger viser:
Vejstøjen på vestfacaden af den nye fløj er op til 59 dB Lden.
Vejstøjen på østfacaden af den nye fløj er op til 54 dB Lden.
For de støjbelastede facader med mere end 58 dB Lden bør klimaskærmen dimensioneres, så kravene til
indendørs trafikstøjniveau er overholdt
Det udendørs opholdsareal kan ud fra beregningerne udlægges, så det overholder den vejledende støjgrænse på 58 dB Lden.
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Bilag 1
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BILAG 7
SAMLET PLAN FOR HÅNDTERING AF KLIMAVAND
Lokalplan nr. 1146

Regnvandsbassin

Wadi/grøft

Wadi/grøft langs skel

Wadi/grøft

Wadi/grøft langs skel

1:1000
17.02.2020
© Constructa a/s
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BILAG 8
PRINCIPSKITSE FOR TERRÆNREGULERING OP TIL +/- 1,5 METER
Lokalplan nr. 1146

Område med terrænregulering på 1,5 m

1:1000
17.02.2020
© Constructa a/s
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BILAG 9
FARVESKALA
Lokalplan nr. 1146

47

BILAG 10
SERVITUTREDEGØRELSE
Lokalplan nr. 1146

Geopartner Landinspektører A/S
Asmildklostervej 11
8800 Viborg
Tlf. 8668 2504
CVR-nr. 20014784

Dir. tlf. 6162 8326
fkc@geopartner.dk
J.nr. 1807109 - fkc
Dato 8. nov. 2018

Servitutundersøgelse
Vedr. helhedsplan til offentlige formål
Skanderborg Kommune

Servituttens karakter:

Dato:

Servitut:

off. retl.
tilst.

Ejendommen:

10.02.1968
853-64

råd.

priv. retl.
tilst.

Relation

4a Hørning By, Hørning

Dok om forpligtelse til at holde arealer,
der ikke i tages i brug til byggeformål,
under fortsat landbrugsmæssig udnyttelse m.v.

x

Deklaration, hvorefter arealer, der
ikke er ibrugtaget til byggeformål, skal
anvendes landbrugsmæssigt, samt
Landbrugsmulighed for pålæg af landbrugspligt,
ministeriet (i dag
hvis ikke ibrugtaget til byggeformål.
landbrugsstyrelsen)
Forhindrer ikke udnyttelse til byformål,
men bør søges aflyst for den del af
arealet der udnyttes til byformål.

Viborg, den 08-11-2018

Finn Kjær Christensen
Landinspektør
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Påtaleberettiget:

råd.

BILAG 11
MILJØVURDERING AF PLANEN
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1/16

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)
Udfyldning af nedenstående skema
Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder:
Ikke relevant
Til emner, som ikke er relevante i forbindelse med planen. Hvis der for eksempel ikke findes
bevaringsværdige bygninger inden for planens område, kan emnet betegnes som ikke relevant.
Væsentlig negativ indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.
Ikke væsentlig indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.
Væsentlig positiv indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.
Skal undersøges nærmere
Skal anvendes, når planen har eller kan have indvirkning på det bestående miljø, men indvirkningens
omfang ikke er kendt. Emnet skal klarlægges, før planudkast foreligger.
I alle tilfælde er der tale om en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.
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Screening for miljøvurdering af 1146 Hørning Åskolen

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM).
Planforslaget er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 (bilag 2, punkt 10 b, anlægsarbejde i byzone og punkt 10 e,
bygning af veje) og § 8, stk. 2.

1.00

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed

1.01
1.02

Risiko for kriminalitet
Trafikafvikling (f.eks.
belastning, barriereeffekt)
Risiko for ulykker i trafikken
Sikkerhed generelt
Sikkerhed i forhold til
beredskab (f.eks. brand,
eksplosion, giftpåvirkning)
Vibrationer, virksomheder,
landbrug, andet

x
x

x

1.08
1.09
1.10

Vibrationer, trafikanlæg,
jernbane
Visuelle gener
Skyggevirkninger
Støjpåvirkning, virksomheder

1.11

Støjpåvirkning, trafikstøj

x

1.03
1.04
1.05
1.06

1.07
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

x
x

x

x
x
x

Østjyllands Brandvæsen har ingen
bemærkninger.
Det vurderes ikke, at vibrationer fra
skolen mod boliger eller vibrationer fra
det nærliggende renseanlæg vil give
anledning til væsentlige gener.

Der foreligger en støjkortlægning fra 13.
december 2019. Kortlægningen viser, at
skolens aktiviteter i form af parkering,
renovation, varelevering og kørsel af
elever til og fra skolen ikke giver
anledning til overskridelse af
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
ved de omkringliggende boliger.
Der er udarbejdet en støjberegning som
viser at på byggeriets nord og vest vendte
facader vil vejstøjen være op til 59 dB
Lden. På de østvendte vil vejstøjen være
54 dB Lden hvilket overholder
støjgrænsen på 58 dB Lden, dvs de
udendørs opholdsarealer skal planlægges
etableret på de østvendte facader.
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1.12

Sundhedstilstand (f.eks..
arealer til bevægelse)

x

1.13

Svage grupper (f.eks..
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser
Begrænsninger og gener
overfor befolkningen generelt

x

1.14
1.15

51

x
x

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Der er mulighed for at udnytte det grønne
friareal til rekreative aktiviteter, ligesom
bygningens sti hen over taget indbyder til
aktiviteter.
Der vil fortsat være mulighed for at bruge
området rekreativt for byens borgere.
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1.16

Begrænsninger og gener mht.
landbrug og virksomheder

X(l)
X
(virks.)

I Kommuneplanen er det angivet, at
miljøkonflikter mellem renseanlæg og
forureningsfølsom arealanvendelse
(eksempelvis boliger og institutioner) skal
forebygges. Det gælder for såvel
planlægning og etablering af nye
renseanlæg, som for planlægning og
etablering af forureningsfølsom
arealanvendelse i nærheden af
eksisterende renseanlæg. Hvilken
afstand, der skal være mellem renseanlæg
og forureningsfølsomme arealer,
afhænger af en række forhold, bl.a.
renseanlæggets størrelse og type.
Afstanden kan ikke fastlægges generelt,
men Miljøstyrelsen anbefaler en
minimumsafstand fra renseanlæg til
boliger og følsom anvendelse på mindst
100 meter, der under normale forhold
skulle forhindre lugtgener.
Den af Miljøstyrelsen anbefalede
minimumsafstand til Hørning
Renseanlæg kan ikke overholdes i
forbindelse med det konkrete projekt.
Embedslægen udtaler telefonisk (den 8.
marts 2016), at det ikke er
sundhedsmæssigt problematisk at placere
en friskole nærmere end 100 meter fra
renseanlægget mht. eventuelt patogene
luft-/dråbebårne aerosoler.
Der er den 19. februar 2020 udarbejdet
en OML-beregning, der kortlægger
lugtbidraget fra Hørning Renseanlæg i
lokalplanområdet.
Miljøstyrelsens vejledende
lugtgrænseværdier er 5 og 10
LE(lugtenheder)/m3 for henholdsvis
boligområder og erhvervsområder. Det er
ikke klart hvilken af de to værdier, der bør
anvendes i forbindelse med skoledrift.
OML-beregningen viser, at
lugtemissionen inden for lokalplanens
delområde I overholder
lugtgrænseværdien på 5 LE/m3.
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Inden for delområde II og III overholdes
lugtgrænseværdien på 5 LE/m3 med
undtagelse af et enkelt beregningspunkt,
hvor der ifølge beregningerne vil
forekomme en lugtimmission på 6
LE/m3.
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

På baggrund af OML-beregningens
resultater er det virksomhedsmiljøs
vurdering, at renseanlægget ikke vil give
anledning til væsentlige lugtgener i
lokalplanområdet.
Der ligger ingen landbrug med husdyr
inden for 1,5 km i Skanderborg Kommune
På den baggrund vurderer vi, at der ikke
vil være lugtgener ind i lokalplanområdet,
fra landbrug i Skanderborg Kommune.
Lokalplanområdet ligger inden for ca.
400 m fra hvad der på luftfoto kunne
være et husdyrbrug i Århus Kommune
(Hovedvejen). Der er dog ingen
gyllebeholder.
Ca. 950 m øst for området ligger ligeledes
en gård i Århus Kommune (Beringvej).
Her findes en gyllebeholder (luftfoto), så
der er efter al sandsynlighed et dyrehold.
Om et eventuelt dyrehold på de to
ejendomme i Århus Kommune kan give
lugtgener ind i lokalplanområdet
afhænger helt af det aktuelle dyrehold.
Dette kan en høring i Aarhus Kommune
afklare.

1.17 [Andet]
2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
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Ingen af ejendommene vil få byzone
tættere på, end det allerede er i dag.
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2.01

Beskyttede naturtyper i ht.
Naturbeskyttelseslovens § 3
(Søer, vandløb, heder, moser,
strandenge, strandsumpe,
ferske enge, overdrev mv.)

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Der er ikke beskyttet natur indenfor
lokalplanområdet, men arealerne nord og
øst for er udpeget som overdrev og eng. I
overdrevområdet ligger der desuden et
gammelt regnvandsbassin, som er
registreret som beskyttet sø. Tilstanden i
de beskyttede områder må ikke ændres
uden dispensation.
Dispensationsbeføjelsen administreres
restriktivt.
§ 3 områderne kan ikke anvendes til
etablering af regnvandsbassiner.
Ligeledes kan der ikke umiddelbart
dispenseres til at udvide det eksisterende
bassin, men der vil efter en konkret
vurdering formentlig kunne dispenseres
til en oprensning. Nedgravning af et
udløb fra et eventuelt nyt bassin til Århus
Å vil skulle passere § 3 områderne.
Afhængigt af metoden til nedlægning af
udløbsrør vil dette normalt ikke kræve en
§ 3 dispensation.

54

2.02

Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og
Ramsarområder

X

2.03

Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter

X

Der er ikke Natura 2000-områder inden
for området. Nærmeste område (N233
Brabrand Sø med omgivelser) ligger ca.
3,8 km mod nord. Projektet er ikke af en
karakter, der kan påvirke et Natura 2000område på så stor afstand.
Der er eftersøgt vandhulslevende bilag
IV-arter i Hørningområdet i 2014 og det
nærmeste fund til nærværende projekt er
stor vandsalamander i et vandhul ca. 2,2
km mod sydvest. Desuden er der
registreret odder i Århus Å. Det
pågældende areal vurderes ikke at
udgøre hverken yngle- eller rasteområde
for de to arter og projektet vurderes
derfor ikke at påvirke arterne. Øvrige
danske bilag IV-arter vurderes ikke at
være relevante på dette sted.
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2.04

Dyreliv

X

2.05
2.06

Planteliv
Spredningskorridorer

X
X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Det anbefales, at man indtænker
biologisk mangfoldighed i dele af
friarealerne ved f.eks. at undgå udsåning
af plænegræsblandinger, gødskning og
brug af pesticider. Indfør gerne en
ekstensiv drift med 1-2 gange årlig
slåning/høslæt – gerne et sent høslæt
hvor afslået materiale fjernes. Dette vil
gavne både dyre- og planteliv.
(se ovenfor)
En lille del af projektområdet er udpeget
som potentiel økologisk forbindelse i
Kommuneplan 16 og er dermed omfattet
af nedenstående retningslinje:
”I de økologiske forbindelser og
potentielle økologiske forbindelser skal
dyr og planters naturlige bevægelsesveje
styrkes. Ændringer i arealanvendelsen,
bl.a. etablering af nye, større anlæg, må
ikke i væsentlig grad forringe dyre- og
plantelivets spredningsmuligheder.”

2.07
2.08
2.09
3.00

55

Lavbundsområder
Grønne områder
[Andet]
Landskab og jordbund

x

Det ansøgte projekt vurderes ikke i
væsentlig grad at forringe funktionen af
den større økologiske forbindelse, der er
udpeget i hele ådalen.
x
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3.01

Landskabelig værdi

X

Arealet ligger på den vestlige skråning af
dalstrøget omkring Århus Å. Landskabet
er i KP 16 udpeget som landskab af
generel landskab med
landskabskarakteren dallandskab.
Af retningslinjerne i KP 16 fremgår det:
•

I områder af generel
landskabelige interesse skal
landskabets karakter
vedligeholdes/opretholdes ved at
indpasse nyt byggeri under
hensyn til landskabskarakteren –
her dallandskabet.

•

I dallandskab skal de visuelle
sammenhænge på langs og på
tværs af ådalen, samt oplevelsen
af det varierede terræn
beskyttes/bevares og styrkes.
Dallandskaberne bør firholdes for
yderligere byudvikling.

•

At udlæg af nye byområder skal
ske under hensynstagen til
interesserne i det åbne land, og så
der skabes smukke og
funktionelle overgange mellem by
og land.

Ådalen er på denne strækning en mindre
markant dal med en blød og åben
afgrænsning mod det omgivende
landskab og Hørning By. Ådalen er
påvirket af Hørning by og et større
rensningsanlæg i dalbunden
Lokalplanens bygge og
parkeringsmuligheder er koncentreret i
den del af lokalplanområdet, som ligger
imellem rensningsanlægget og den
eksisterende boligområde langs
Rosenvænget mod vest, hvor området er
mest påvirket af rensningsanlægget i
ådalen. Samtidig er byggefeltet trukket
længst muligt væk fra åen og ligger
parallelt langs Rosenvænget

56

Da lokalplanområdet ligger på de
skrående arealer ned mod åen skal
lokalplanen sikrer, at byggeriet tilpasses
det skrående terræn. Lokalplanen
udlægger et langstrakt byggefelt på langs
af højdekurverne for at sikre at den
langstrakte bygning kan etableres med så
lidt terrænregulering som muligt. De
største terrænreguleringer sker mellem

Lokalplan nr. 1146

9/16

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

bygningen og Rosenvænget. Øst for
bygningen bliver der inden for delområde
I en stejlere skråning ned mod den
offentlige sti, mens det naturlige faldende
terræn bevares inden for delområde II og
III (nærmest åen).

3.02
3.03

57

Geologiske særpræg (jordlag)
Geologiske særpræg
(landskab)

X

Det vurderes på den baggrund at
påvirkningen af de landskabelige
interesser er ikke væsentlige
X

Der er ikke udpeget geologiske
bevaringsværdier inden for området.
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3.04

Jordforurening

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

CB_jord-og grundvandsgruppen
Regionen har kortlagt dele af
rammeområde 40.0.14 som forurenet på
vidensniveau 2, på baggrund af en
tidligere losseplads. Deponeringen på den
tidligere losseplads kan have skadelig
virkning på mennesker og miljø, men
udgør ingen risiko ved den nuværende
rekreative anvendelse.
Der skal der søges om tilladelse ved
kommunens miljøafdeling, hvis
arealanvendelsen ændres til bolig,
børneinstitution, offentlig legeplads,
alment tilgængeligt område, kolonihave,
sommerhusgrund eller øvrige
institutioner.
Arealanvendelse inden for det kortlaget
område ændres ikke da lokalplanen kun
omhandler et areal syd for det kortlagte
område – med en buffer omkring det
kortlagte areal på 10 meter til
lokalplanen. Det skal fremgå af
lokalplanen, at det kortlagte areal inklusiv
buffer ikke må anvendes i forbindelse
med byggeprojektet, da tryk fra maskiner
og materiel kan forårsage
forureningsspredning. Dette kan
eventuelt sikres med en afskærmning til
det kortlagte areal.
Regnvandsbassinet der skal etableres i
delområde III skal etableres således der
ikke kan trænge forurenet vand ind i
bassinet.

3.05

58

Okkerforurening

x
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3.06

3.07

Risiko for forurening

X
(virks)

Jordhåndtering/flytning

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

En skole vurderes ikke at være en særlig
forureningskilde, når affald og spildevand
håndteres korrekt.
Embedslægen udtaler telefonisk (den
8/3-16), at det ikke er sundhedsmæssigt
problematisk, at placere en friskole
tættere end 100 meter fra renseanlægget
mht. luft/dråbebårne aerosoler
(Ansvarlig enhed: Natur og Miljø,
Landbrug)
Dele af matrikel 4a Hørning By, Hørning
er kortlagt efter jordforureningsloven
som forurenet på vidensniveau 2. Derfor
skal jord der bortskaffes fra ejendommen
analyseres inden det bortskaffes til
godkendt modtager.
Derudover skal ejer eller bruger sikre sig,
at de øverste 50 cm overjord består af ren
jord på arealerne. Alternativt skal jorden
være dækket af en fast belægning.
Ved bortskaffelse til godkendt modtager
eller nyttiggørelse af jorden skal jorden
analyseres, for relevante stoffer i de
områder der kan være forurenet jf.
ovenstående.

59

3.08

Skovrejsning/skovnedlæggelse

3.09

Fredning

X

X

Trægruppen inden for arealet er cirka
4000 m2, hvilket betyder at den ikke er
stor nok til at være fredskov. Det er svært
at læse ud af det fremsendte, hvor meget
af beplantningen der forsvinder i
forbindelse med projektet
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3.10

Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Herunder strandbeskyttelselinje, sø- og
åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje,
fortidsmindebeskyttelseslinje,
kirkebyggelinje, beskyttede sten- og
jorddiger
Området er omfattet af skovbyggelinje
som afkastes af beplantningsbæltet
nordvest for Hørning
På nær en mindre del er området
omfattet af åbeskyttelseslinje

3.11

Rekreativ adgang

x

4.00 Vand
4.01

Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

Der skal dispenseres til begge dele i
forbindelse med byggeri og anlæg i
lokalplanområdet.
Byens adgang til de grønne rekreative
arealer mod nord skal sikres i lokalplanen
Der etableres et nyt regnvandsbassin i
lokalplanområdet. Det får afløb til Århus
Å gennem en vandbremse, der forsinker
udledningen til naturlig afstrømning.
Bassinet dimensioneres efter normal
praksis for våde regnvandsbassiner.
Kræver det spildevandstillæg?
Nej, området er planlagt separatkloakeret

4.02

Udledning af spildevand

X
X
(virks)

60

(Ansvarlig enhed: Natur og Miljø,
Spildevand og vandløb)
Kræver det spildevandstillæg?
Processpildevand og
tilslutningstilladelser?
Afhængigt af mængden af spildevand fra
køkken/kantine kan det kræve en
tilslutningstilladelse for spildevand.
Denne vil dog være uproblematisk at give
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4.03

Klimatilpasning

x

4.04

Grundvandsforhold

x

4.05

Risiko for forurening af
grundvandsressourcen,
nærhed til boringer

x

4.06

Vandforsyning

x

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

(Ansvarlig enhed: Plancenter)
Giver planen risiko for oversvømmelse
inden- og udenfor planområdet uden at
anvise tiltag til at imødegå den?
Nej.
Er planområdet udpeget som et
indsatsområde uden at tage
tilstrækkeligt hensyn til det?
Nej.
Lokalplanområdet ligger i område med
særlig drikkevandsinteresse. Den regional
grundvandsforekomst DK_1_456_192 er
tilstede i området.
Grundvandsforekomstens kemiske
tilstand er ringe pga. arsen. Projektet
vurderes ikke at medfører en forringelse
af grundvandsforekomstens tilstand, og
hindre ikke opfyldelse af det fastsatte
miljømål.
Nærmeste almene indvindingsinteresser
er Gl. Hørning Vandværk, hvis ene
kildeplads er placeret ca. 1000 meter
sydvest for lokalplanområdet.
Der er i projektmaterialet lagt vægt på, at
der ønskes et bæredygtigt byggeri. I
forhold til grundvandsressourcen vil et
bæredygtigt byggeri være et byggeri hvor
der i materiale valg og anlæg af
udearealer er lagt vægt på at minimere
udvaskning af miljøfremmede stoffer fra
byggematerialerne og stoffer der bruges
til vedligehold af bygninger,
parkeringsplads, legeplads og andre
udenomsarealer.
Jf. kommuneplan 16 må overfladevand
fra ekstremregn ikke ved
tilbageholdelse/forsinkelse eller afledning
give anledning til forurening af
grundvand eller udgøre en risiko i forhold
til drikkevandsinteresserne.
Lokalplanområdet ligger indenfor Gl.
Hørning Vandværks forsyningsområde.
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

4.07

Tidl. vandhul/vandløb på
x
grunden –
genetablering/problemer med
fundering
4.08 [Andet]
5.00 Luft
5.01

Luftforurening (støv og andre
emissioner)

(Ansvarlig enhed: Natur og Miljø,
Spildevand og vandløb)

X
(virks)

5.02

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området
5.03 [Andet]
6.00 Klimatiske forhold

x

6.01
6.02
6.03

Energiforbrug
x
Eventuel påvirkning af klima
x
Varmeforsyning (dialog
x
indledes)
6.04 Kollektiv trafik (f.eks.
x
ruteændring undervejs )
6.05 [Andet]
7.00 Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv

62

7.01

Kulturhistoriske værdier

7.02

Arkitektoniske værdier

X

x

Se bemærkninger under pkt. 1.16
Landbrug: Se 1.16

Området forsynes af SkanderborgHørning Fjernvarme.

Der er findes ikke bevaringsværdige
kulturmiljøer inden for området. Herud
over vurderes der ikke at været endnu
ikke kortlagte kulturmiljøer inden for
området.
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7.03

Arkæologiske værdier

7.04
7.05

Kirker og deres omgivelser
Fredede eller
bevaringsværdige bygninger
7.06 [Andet]
8.00 Materielle goder

x

Museum Skanderborg udtaler: Det er et
meget interessant areal med mulighed
for både bebyggelser men også
grave/gravpladser fra store dele af
forhistorisk tid. Det er især arealets
beliggenhed lige ovenfor Aarhus Å
Ådalen der gør arealet interessant. I
området er der tilbage i 1843 fundet en
runesten som man ikke kender det
præcise fundsted på.
Så også i den forbindelse vil det være
interessant at se nærmer på arealet
inden diverse jordarbejder igangsættes.
På den baggrund vil Museum
Skanderborg stærk anbefale at der
foretages en arkæologisk
forundersøgelse forud for igangsættelse
af diverse jordarbejder, med henblik på
at afklare de arkæologiske forhold på det
berørte areal.
Arealet er forundersøgt af Museum
Skanderborg i januar 2020, og arealet er
frigivet.

Den eksisterende park indskrænkes men
bevares dog. Samtidig vil lokalplanen give
mulighed for andre typer af mødesteder i
form af ”fælleslokaler” til den brede
befolkning.

X
x

8.01

Arealer og bygninger med
social værdi (f.eks. gadekær,
forsamlingshus)

x

8.02

Matrikulære sager i gang
(f.eks. særlige forhold)
[Andet]

x

8.03

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer

63
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9.01

[Skriv selv relevant tekst]

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

x

Konklusion
Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan (§ 8, stk. 2), og lokalplanforslaget skal således kun
miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Det projekt, som planforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på
miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes.
Da planforslaget kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, sendes
beslutningen, om ikke at miljøvurdere planforslaget, i høring hos de pågældende andre myndigheder.
Screeningen er foretaget i perioden august 2018 til februar 2020 af Skanderborg Kommune med Plan- og
Byudvikling som tovholder.
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