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Fra: Helle Skovbjerg Hjort-Gregersen <heskh@mst.dk>
Sendt: 18. oktober 2021 14:09
Til: Skanderborg Kommune <skanderborg.kommune@skanderborg.dk>
Cc: Katrine Skovsen <kskov@mst.dk>; Linda Solveig Hau Andersen <lisan@mst.dk>
Emne: Kommuneplantillæg 21-04, Skanderborg Kommune - Miljøstyrelsens bemærkninger vedr.
Grønt Danmarkskort (MST Id nr.: 3899361)

Til Skanderborg Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 21-04 for
Skanderborg Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår varetagelsen af
nationale naturbeskyttelsesinteresser.
Af kommuneplanen ses det, at ændringen overlapper med potentielle naturområder,
økologiske forbindelser, og potentielle økologiske forbindelser under Grønt Danmarkskort.
Miljøstyrelsen finder, at der mangler en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser planen
eventuelt vil medføre for de naturinteresser, der i henhold til kommuneplanens
retningslinjer skal varetages inden for udpegningerne, herunder om funktionen af
udpegningerne kan opretholdes. Endeligt bør der fremgå en vurdering af, hvorledes
kommunens egen retningslinjer vurderes overholdt.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod planforslaget, men en
bemærkning om gældende regler. Såfremt Skanderborg Kommune har bemærkninger til
ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen
Helle Skovbjerg Hjort-Gregersen
AC-tekniker | Arter & Naturbeskyttelse
+45 24 75 84 51 | heskh@mst.dk
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

16.07.2021

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Ole

Efternavn

Wadsholt

Vejnavn

Landsbyvænget

Husnummer

34A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Når området i Herskind syd for Langelinie og vest for Præstbrovej
planlægges tilbageført fra fremtidig byzone til landzone, hvilket
ikke fremgår af det oprindelige forslag, sker det nok ikke af
hensyn til lugtgenerne for de mennesker, der ejer og bebor
området, men for at omgå miljølovens afstandskrav mht.
lugtgener fra nærliggende landbrug. Dette protesterer jeg imod,
da det klart strider imod miljølovens hensigt, som må være at
nedbringe miljøbelastningerne for mennesker og øvrige
omgivelser. En lugtgenereduktion vil i øvrigt kunne ske gennem
brug af tekniske løsninger.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

16.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
S3185AN
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ApS
Udkast til indsigelse / OW

Indsigelse over for Skanderborg Kommunes forslag: Kommuneplantillæg 16-43/21-04
Efter vores opfattelse er det fremlagte forslag behæftet med ret grove mangler og fejl:

1. Vi anerkender ikke, at mulighederne for ny bebyggelse begrænses i forhold til byzone, idet det gennem flere år har været anerkendt af Skanderborg Kommune, at Maries Have Støtteforenings planer
omfattede opførelsen på Præstbrovej 14 af et seniorbofællesskab med 19 boliger + senere fælleshus + udnyttelse af gårdens udlænger til serviceformål, herunder et lille sundhedshus. Her refereres
til flere møder med bl.a. borgmester og kommunaldirektør. Maries Have ApS købte med baggrund
heri ejendommen som beliggende i ”kommende byzone.” (Selskabet blev stiftet af medlemmer af
Støtteforeningen med henblik på købet).
2. Vi savner en kvalificeret dokumentation som baggrund for den vurdering, kommunen anfører: at
”påvirkningen af Bilag IV-arter og naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000, vil være ikkevæsentlig.” Herunder forekommer det besynderligt, at kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at
lade udarbejde en miljøvurdering, når netop luftmiljøet er eneafgørende for beslutningen om at
ændre det omhandlede områdes status fra ’kommende byzone’ til ’landzone’. Hensynet til en landbrugsvirksomhed med intensiv svineproduktion vil på den måde modvirke miljølovgivningens formål: at forbedre miljøet for mennesker og biodiversiteten og mindske udledningen af skadelige
stoffer.
3. Skemaet: ”Screening for miljøvurdering…” pkt. 1.15 bedømmer ”Begrænsninger og gener over for
befolkningen generelt” til at være ”Ikke væsentlig indvirkning.”
Dette er en direkte fejl.
Det er indlysende, at en nedgradering fra ’kommende byzone’ til ’landzone’ må betyde en forringelse af de berørte ejendommes økonomiske værdi, og den større lugtgene som følge af forøgelsen
af den tilladte udledning med 40% (5 OUE til 7 OUE) indebærer ligeledes en væsentlig forringelse af
både økonomisk værdi og livskvalitet.
4. I betragtning af sagens alvor og betydning for Maries Have og i øvrigt for samtlige beboere inden
for det berørte område, er en høringsperiode på kun 4 uger kritisabel. Endvidere har kommunalbestyrelsen ikke fundet det påkrævet at afholde borgermøde om forslaget, hvilket ligeledes må kaldes
kritisabelt.
5. Vi vil gøre opmærksom på, at der findes tekniske muligheder for effektiv rensning af udsugningsluften fra stalde, hvorved tillægget til kommuneplanen kunne overflødiggøres, se miljøstyrelsens vejledning om ”Bedste tilgængelige teknologi.”

Maries Have ApS • Præstbrovej 14 • 8464 Galten
www.marieshave.net • e-mail: marieshaveaps@gmail.com
Bank: reg.nr.
kontonr.
• CVR-nr. 40059113

ApS

Skemaet herunder fra Miljøministeriets hjemmeside kan hentes via følgende link:
https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/luftrensning/

Maries Have ApS • Præstbrovej 14 • 8464 Galten
www.marieshave.net • e-mail: marieshaveaps@gmail.com
Bank: reg.nr.
kontonr.
• CVR-nr. 40059113
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Skanderborg Kommune - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg

02-11-2021

Høringssvar på Kommuneplantillæg nr. 16-43 og 21-04
Part / Parter
Part
CVR-nummer

28658303

P-nummer
Navn

SVENDSEN OG SVENDSEN A/S

Adresse

Skanderborgvej 102 8680 Ry

Kontaktperson

Anne Kaae eller Knud Svendsen

Første side
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. XXXX - Xområde i X
Afsender
Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Som ejer af Langelinie 58 bekymrer det os selvfølgelig, at ændringen iflg. punkt 1.08
i "Screening for miljøvurdering af Kommuneplantillæg 16-43/21-04" vil give lidt
mindre mulighed for ny bebyggelse sammenlignet med byzone. Vi mener nemlig, at
området med en hel del gamle huse med tiden kunne være ideel til opførelse af
lejeboliger, som Herskind i den grad mangler. Den nuværende situation, hvor
landbruget på Langelinie 52 og den fremtidige byzone låser hinanden, er meget
uheldig, da det forhindrer "Maries Have" i at realiserer deres visioner. Og vi mener,
at det er meget vigtigt for byen at et projekt som "Maries Have" kan gennemføres.
Det vil helt sikkert være et stort plus for Herskind. Vi synes derfor, det er god ide
med en ændring, der fastsætter at området i fremtiden skal være i landzone. Med
venlig hilsen Svendsen og Svendsen A/S Anne Kaae og Knud Svendsen

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

Bilag
Underskrifter
Dato

Underskrift

02.11.2021

Digitalt underskrevet af: Anne Kaae

Dafolo A/S

Side 1 af 1

Reference: NFFXF52OW

Skanderborg Kommune - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg

02-11-2021

Kvittering for Høringssvar på Kommuneplantillæg nr. 16-43 og 21-04
Forløbet til 'Høringssvar på Kommuneplantillæg nr. 16-43 og 21-04' er nu gennemført og er blevet afleveret til 'Skanderborg
Kommune'.
Du har fået tildelt følgende ID, som du bruger, hvis du skal kontakte kommunen angående forløbet: NFFXF52OW

Databeskyttelsesrådgiver
Navn: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Telefonnummer: 72 27 30 02
E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt
eller andet.
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/skanderborg
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger”.

Dafolo A/S

Side 1 af 1

Reference: NFFXF52OW
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