Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr. 1167 – Boliger på Sigkærgård i
Stilling og forslag til kommuneplantillæg 16-35.
Høringen fandt sted i perioden 1. december 2020 til 12. januar 2021. Skanderborg Kommune har modtaget 2
høringssvar.
Alle høringssvar behandles fagligt og vægtes politisk.
Administrationens rolle er at vurdere de høringssvar, der er kommet ind, ud fra et fagligt perspektiv. Når
administrationen ikke har nogle faglige bemærkninger til høringssvaret, betyder det blot, at
administrationen ikke har nogle faglige oplysninger at tilføje forud for Byrådets behandling af høringssvaret.
Det kan være, at et høringssvar giver anledning til ændringer i lokalplanen, men det kan også være, at der er
andre hensyn – fagligt eller politisk – der vægter højere end indsigers synspunkt. Det er altid Byrådet, der
beslutter, om og hvilke konsekvenser et høringssvar skal have i plansager.
Høringsnotatet er administrationens resumé af høringssvarene og administrationens behandling af
høringssvarene. Da flere af høringssvarene omhandler de samme emner, indledes notatet med
administrationens generelle bemærkninger hertil.

Administrationens generelle bemærkninger

Administrationen har ingen generelle bemærkninger.

1.

a.

b.

c.

Lone Yde Petersen, Krakesvej 3, 8660 Skanderborg

Afsender synes ikke, at husene i område 3 skal være i 2 plan, da afsenders hus ligger ca. 1½
meter under byggegrundens niveau. Afsender mener, det vil medføre indbliksgener. Afsender
foreslår, at husene i delområde III opføres i højest 1½ plan og placeres minimum 10 m fra
Sigkærgårdsstien.
Afsender mener, at lysene fra bilerne ved ind- og udkørsel vil genere dem, da de lyser ind ad
afsenders vinduer, og foreslår, at parkeringsforholdene ved område tre laves om, således det
ikke er muligt at parkere ud mod Sigkærgårdsstien. Afsender foreslår desuden at:
• Der sættes et hegn op på hjørnet af afsenders grund.
• Der laves ind- og udkørsel mellem område et og fire.
• Udvid beplantningsbæltet helt op til cykelstien, på højre side af Sigkærgårdsvej

Afsender forventes at blive inddraget i yderligere dialog, inden en lokalplan vedtages.

Bemærkninger

Administrationens bemærkninger til høringssvar:
Ad 1 a

Administrationen foreslår, at forslag til kommuneplantillæg udgår, da rådgiver har
tilkendegivet, at udvikler ikke længere ønsker mulighed for byggeri i 2 etager. I stedet
fastholdes den eksisterende rammebestemmelse fra kommuneplanramme 13.B.07 om byggeri
i 1½ etage.

Ad 1 b

Administrationen vurderer, at de påvirkninger, det fremtidige byggeri vil medføre, er på et
niveau, der kan forventes med byudvikling.
Administrationen vurderer, at biler til ejendommene i område III vil parkere mod det indre
vejareal i den kommende bebyggelse.
Byrådet kan med hjemmel i lokalplanen ikke regulerer forhold uden for lokalplanområdet,
herunder evt. hegn ved afsenders grund.
Lokalplanen disponerer det nord-vestlige hjørne til håndtering af overfladevand.
Overfladevandet skal håndteres i dette område grundet terrænets højdekurver. Det vil derfor
ikke være hensigtsmæssigt at placere indkørsel til lokalplanområde i det nord-vestlige hjørne,
da det vil konflikte med håndtering af overfladevandet.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at hegn i skel skal opføres som levende hegn af
hensyn til områdets grønne karakter. Dette vil ligeledes være med at afskærme mellem nyt
byggeri og eksisterende byggeri i området.

Ad 1 c

Naboer og relevante parter er inddraget i lokalplanprocessen i det omfang, der er fastlagt i
planloven og besluttet af Byrådet ved udsendelse af planforsalget.

Indstilling

Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne:
Forslag til kommuneplan 16-35 udgår, og den maksimale bygningshøjde ændres til 1½
etage, i maks. 7,5 meters højde.

2.

a.

Peter Einar Ullstrøm, på vegne af Afdeling 39, Skanderborg Andelsboligforening

Afsender ser med bekymring på, at trafikken øges med 25%, og mener, at Sigkærgårdsvej, der
også benyttes af mange bløde trafikanter (herunder flere skolebørn), i forvejen er belastet med
mange og ofte hurtigt kørende biler. Afsender foreslår, at hastigheden nedsættes til
eksempelvis 30 km/t, eller at der etableres fartdæmpende foranstaltninger.

Bemærkninger

Administrationens bemærkninger til høringssvar:
Ad 2 a

Lokalplanområdet forventer at afkaste 50-60 bilture per dag. Administrationen vurderer, at
dette er en mindre forøgelse at bilture, og dermed gener herfra.
Det er tilladt at køre 50 km/t på Sigkærgårdsvej. Administrationen vurderer, at vejens
indregning (vejens bredde), samt vejens korte længde ikke fordrer til en kørsel på 50 km/t, og
fartdæmpende foranstaltninger vil derfor ikke være nødvendige for at sikre lav hastighed ved
normal kørsel.

Administrationen er opmærksom på, at Sigkærgårdsvej benyttes af både bløde trafikanter og
skolebørn. På nuværende tidspunkt er der ikke er etableret fortov/sti på strækningen fra
Odinsvej til Sigkærgårdsstien. Derfor er denne strækning en del af Skanderborg Kommunes
prioriteringsliste for mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Indstilling

Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne:
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

