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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:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold
til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Denne lokalplan indeholder ikke noget Bilag 3 Illustrationsskitse, da der på tidspunktet for dens udarbejdelse ikke
er tegnet konkret projekt endnu.
Topografiske kort, der med henholdvis kurver og koter viser
terrænforholdene i området.
Overslagsberegninger vedr. vejstøj, der danner baggrund
for, at byggefelter placeres i en afstand af 12 meter fra vejskel mod Blegindvej.
Redegørelse for håndteringen af overfladevand.
Servitutredegørelse udført på tidspunktet for lokalplanens
udarbejdelse.
Miljøvurdering af planen, der synliggør planens eventuelle
væsentlige indvirkninger på miljøet.

HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN?
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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 offentligt i Erhvervsministeriets digitale register
for fysisk planlægning 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.

KOMMUNEPLANTILLÆG
Lokalplanen er i overensstemmelse med tillæg nr. 16-20
til kommuneplanen, hvori en stor del af lokalplanområdet
udlægges som nyt rammeområde til offentlige formål.
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Bemærkninger

Udsigt over lokalplanområdet
set fra Blegindvej med kig mod
øst. Foto optaget 2018.

Lokalplanens baggrund, formål og
indhold
BAGGRUND OG FORMÅL
I marts 2017 besluttede Skanderborg Byråd at nedsætte et
§17,4-udvalg bestående af politikere og lokale repræsentanter, der skulle komme med et forslag til den rigtige løsning
for folkeskolerne i Hørning i forhold til lokaler, ombygning,
nybygning, placering m.v.
§17,4-udvalget har for den fremtidige skolestruktur i
Hørning anbefalet, at der bygges en ny skole i det sydlige Hørning til erstatning for den nedslidte og indeklemte
Bakkeskolen. På baggrund heraf er der igangsat helhedsplanlægning og tilvejebringelse af kommuneplantillæg for
Hørning Syd, så en ny skole og areal til offentlige funktioner
kommer til at kunne placeres på arealet syd for Nørregårds
Allé og øst for Blegindvej.
For at kunne tilbyde tilstrækkelig kapacitet på skole- og
institutionsområdet i Hørning planlægges lokalplanområdet
til offentlige formål, så der kan placeres en ny skole, institution og idrætsfaciliteter, inklusiv rekreative funktioner og
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samlingssteder for den sydlige del af byen.
Det forventes, at lokalplanområdet udbygges i etaper, og at
skolen, når den er fuldt udbygget, vil kunne rumme cirka
850 elever.

Bemærkninger

Der skal sikres gode og sikre adgangsmuligheder til skoleområdet, hvor Blegindvej fremadrettet skal fungere som en
bygade, der binder den nye skole sammen med Hørning og
Blegind. Med lokalplanen overføres vejareal til byzone, og
der gives mulighed for, at der kan etableres sti-tunnel under
Blegindvej, at krydset ved Herredsvejen kan ombygges til
rundkørsel, og der tages hensyn til, at Herredsvejen på sigt
kan forlænges mod øst.
Det er samtidig et formål med lokalplanen, at risikoen for
grundvandsforurening skal minimeres og grundvandsdannelsen sikres.

LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet omfatter ca. 16,8 ha og er beliggende i
Hørnings sydlige del. Lokalplanområdet omfatter både et
ubebygget mindre areal vest for Blegindvej, en strækning
af Blegindvej og et større areal øst for Blegindvej, der i dag
anvendes til jordbrugsformål.
Lokalplanområdet er på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse ubebygget og fremstår hovedsageligt med dyrkede
markflader, dog med et mindre vandhul samt et mindre
areal i den nordlige del, der henligger med naturpræg. Terrænet skråner med et jævnt fald fra syd mod nord på cirka
12 meter fra kote ca. 60 ved krydset mellem Blegindvej/Herredsvejen til kote ca. 48 ved den nordøstligste del af Nørregårds Allé over en strækning på ca. 625 meter.
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af en markant
stjerneudskiftning omkring landsbyen Blegind. Strukturen
i udskiftningen udgøres af markskel herunder beskyttede
diger og levende hegn. Området ligger med Hørning By mod
nord og vest og det åbne land mod syd og øst. Langs Blegindvej findes en række (der er huller i rækken) egetræer, der
med fordel kan bevares.

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER
Lokalplanområdet omgives
• mod øst af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
omkring vandværkets to boringer,
• mod sydøst af Energinets 150 kV højspændingsluftledning og mere areal med økologisk dyrket jordbrug,
• mod syd af Hørning Stationsbys Vandværk og længere
mod syd af areal med konventionelt dyrket jordbrug,
• mod vest af et ubebygget areal kommuneplanlagt til boligformål,
• mod nordvest lokalplanområde 1070 med boliger, institu-
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Den vestlige del af lokalplanområdet set fra øst med
kig over Nørregårds Allé under
opførelse og den øvrige del af
Hørning i baggrunden. Skråfoto optaget i 2016.
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tion samt bynær natur,
• og endelig mod nord af naturbeskyttelsesinteresser og
lavbundsområder op mod kommunegrænsen til Aarhus
Kommune.
Lokalplanområdets sydøstlige kant er sammenfaldende med
kanten af respektafstanden til den 150 kV højspændingsluftledning, der er opført sydøst for lokalplanområdet.

Bemærkninger

Mod syd og øst grænser lokalplanområdet op til det åbne
land med dyrkede arealer, adskilt af levende hegn og spredt
bebyggelse.
Fra lokalplanområdet er der kig mod syd, hvor strukturen
fra stjerneudskiftningen i Blegind stadig anes i landskabet.
Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Hørning Stationsbys Vandværk på ejendommen Blegindvej 39B. Vandværkets kildeplads består af to boringer, som ligger ca. 500
meter nordøst for vandværket umiddelbart øst for lokalplanområdet. Vandværket og kildepladsen blev etableret i 2015,
som erstatning for det gamle vandværk inde i byen. Formålet var at sikre, at vandværket kunne leve op til det øgede
vandbehov som følge af byudvikling i Hørning syd.
Mellem Blegindvej og et større boligområde længere mod
vest findes på Blegindvej 42 en ejendom med landbrugspligt, hvor der er igangsat planlægning for udbygning til
boligformål m.m.
Boligområdet nordvest for lokalplanområdet er et større
sammenhængende boligområde, der overvejende udgøres
af én-familiehuse, der primært er opført i 1 etage med sort
saddeltag og facader af gule teglsten.

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen udvider Hørnings byzoneareal. Byen udvides
med et areal til offentlige formål, hvor der kan opføres ny
skole, instutution og idrætsfaciliteter.
Lokalplanens disponering
Lokalplanen er indrettet med hensyntagen til områdets
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Et kig fra Blegindvej og ind
over lokalplanområdet med
den homogene bebyggelse
- opført i 1 etage med sort
saddeltag og facader af gule
teglsten - på Nørregårds Allé
i baggrunden. Foto optaget
2019.
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forskellige kvaliteter og karakterer. Lokalplanen har således
to vidt forskellige områder: et med naturlig og mere vild
karakter samt et med urban og bymæssig karkter.
Den naturlige del er beliggende i lokalplanens nordlige del
længst væk fra Blegindvej i områdets mest fredlige del. Her
skal naturen være fremherskende.
Den urbane del er placeret i lokalplanens sydlige del med
Blegindvej mod vest og den kommende rundkørsel og adgangsvej mod syd. Her placeres primær bebyggelse, parkering og hovedstier.
Bebyggelse
Lokalplanen indeholder to byggefelter, hvor primær og
sekundær bebyggelse skal placeres indenfor. Byggefelterne
er vist på bilag 2. Udenfor byggefelterne kan der etableres
sekundær bebyggelse og anlæg af mindre karakter, eksempelvis cykelskure, bålhytte og shelters.
Mindst én af bebyggelsens facader skal placeres indenfor facadebyggezonen, som vist på kortbilag 2. Dette ønskes fordi,
bebyggelsen skal være tydelig fra Blegindvej og medvirke
til at gaderummet får en bymæssig karakter. I byggefelt 1
kan man i byggefeltets sydlige del af samme årsag og for at
kunne markere byens kant, - også på afstand, bygge højere
end de resterende byggefelter.
Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter for byggefelt 1
og 2, så byggeriet på dén måde falder nogenlunde i tråd med
bydelens øvrige byggeri. Dog kan bebyggelse i den sydligste
del af byggefelt 1 opføres i 12 meter. Idrætsbyggeri må af
hensyn til funktionaliteten opføres i op til 14 meter.
Begrænsninger fra veje
Indenfor en aftsand af 50 meter fra boligparceller mod nord
må der pga. støjregler ikke etableres anlæg til ophold, zonen
er vist på kortbilag 2.
Langs Blegindvej er der en vejbyggelinje 6 meter fra vejskel
og en facadebyggezone 12 meter fra vejskel. Her inden for
må der af hensyn til vejstøj ikke etableres anlæg til ophold.
Af hensyn til vejstøj kan der ikke etableres anlæg til ophold
indenfor en afstand af 60 meter fra vejstykke A-A og frem til
byggefelt 1. Med mindre det sikres, at vejlednede støjgrænse
på 58 dB kan overholdes.
Eksisterende vejareal er med i lokalplanområdet for at kunne få dét ført med over i byzone, så der ikke er huller i byens
byzonekort. Der sikres areal til ny rundkørsel i lokalplanen.
Vejadgang og parkering
Lokalplanen udlægger areal til vejadgang A_A til området
samt til parkering i lokalplanens østlige side. Placeringen af
disse er for at skabe en større afstand til højspændingsledningen, der løber parallelt med lokalplanen østlige grænse.
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Parkeringsfeltet og byggefelterne har arealmæssigt et overlap, detter er med henblik på at gøre lokalplanen fleksibel.
Hvis eksempelvis byggefeltet ikke udnyttes fuldt er der mulighed for at flytte parkeringsarealet tættere på bebyggelsen.
Parkeringsarealet skal indrettes så det også rummer varelevering samt kys og kør.

Bemærkninger

Parkeringsarealet skal af hensyn til grundvandet skal have
tæt belægning. For at dette parkeringsareal ikke skal være
en udørk af asfalt, stilles krav om begrønning med træer.
Disse træers bede skal omkranses af kantsten, ligeledes af
hensyn til grundvandet.
Vejtræer
Langs Blegindvej er en række egetræer, se foto på side 8.
Der er træer som disse langs hele vejen mellem Blegind og
Hørning. Så vidt det er muligt bør disse søges bevaret for at
understrege vejens forløb og opbløde overgangen mellem
vej og bebyggelsens. Der er dog ikke lavet bestemmelser om
emnet, fordi bevaring af træerene ikke må være på bekostning af vej- og trafiksikkerhed.
Stiforbindelser frem til skolen
På tværs af Blegindvej i lokalplanens nordlige del skal der
etableres en stitunnel og på tværs af adkomstvejen i lokalplanens sydlige ende skal der etableres en stibro. Stibro og
stitunnel skal etableres for, at der kan skabes sikker skolevej
for børn fra både Blegind mod syd og Hørning mod nord og
vest.
Internt i lokalplanområdet skal der sikres gode stiforbindelser for både fodgængere og cyklister. Lokalplanen udlægger
ikke de præcise linjeføringer for stier, fordi det ønskes at
stierne placeres hensigtsmæssigt i forhold til bebyggelsens
placering, bebyggelsens indgange og områdets øvrige indretning: Disse forhold fastlægges, når skoleprojektet har været
i udbud.
Lokalplanen fastlægger nogle stipunkter, som vist på kortbilag 2. Disse stipunkter viser, hvor stier udenfor området skal
tilsluttes lokalplanområdet. Stierne skal indenfor området
føres videre til cykelstier og ankomster til skolen. Inden for
området kan der etableres trampestier til de øvrige bygninger og funktioner i området.
Beplantning
I hele lokalplanområdet skal der være mulighed for begrønning med fx træer, buske og urter. Den nordlige del af lokalplanområdet tænkes med en karakter af naturområde. Den
sydlige del af området omkring byggefelterne tænkes med et
mere urbant udtryk. Den kommende beplantning vil kunne
understøtte henholdsvis det naturprægede udtryk mod nord
og det urbane udtryk mod syd ved valg af arter karakteristiske for områderne samt ved valg af den efterfølgende drift.
Etablering af trægrupper skal holdes under 0,45 ha eller
være mindre end 20 meter brede. Dette sikrer, at de enkelte
grupper ikke på sigt bliver omfattet af fredskovspligt eller
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Offentligt ejede arealer med
skov over 0,5 ha - og som er
mere end 20 meter bredt er
omfattet af fredskovspligt. Som
hovedregel anses et areal for at
være skov, hvis det er bevokset
med træer, som danner eller
inden for et rimeligt tidsrum
ville danne sluttet skov af
højstammede træer.

REDEGØRELSE

Lokalplan nr. 1148

afkaster en skovbyggelinje. Derved fastholdes muligheden
for at bygge tæt på eller inden i de etablerede trægrupper og
træerne kan fældes, hvis det viser sig nødvendigt.
Skolen placeres oven på vores grundvand
Lokalplanområdet ligger inden for det grundvandsdannende
opland til Hørning Stationsbys Vandværk. Samtidig ligger
lokalplan i et område, hvor grundvandsressourcen vurderes
at være dårligt beskyttet mod nedsivning af forurenende
stoffer. Derfor er det vigtigt, at der kun bruges grundvandsvenlige bygge- og anlægsmaterialer. Se mere under afsnittet
om Klimatilpasning/håndtering af regnvand og Grundvandsbeskyttelse.
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Bemærkninger

Lokalplanens sammenhæng med
anden planlægning

Udsigt over lokalplanområdet
set fra Blegindvej med kig mod
nord-nordøst. Foto optaget
2018.

KOMMUNEPLAN
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplantillæg nr.
16-20 for Hørning Syd, hvor størstedelen er omfattet af rammeområde nr. 40.O.15 ”Skole øst for Blegindvej”.
Den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområdet er
40 %, og bebyggelse til skole og institutionsformål kan gives
en højde på op til 8,5 meter, enkelte bygninger kan tillades
højere, såfremt særlige forhold taler herfor. Bebyggelse til
idrætsfaciliteter kan gives en højde på op til 14,0 meter.
De resterende, mindre, dele af lokalplanområdet er omfattet af henholdsvis rammeområde nr. 40.B.22 ”Skovgårdsvej, Skovgårdsparken, Østergårds Allé , Vestergårds Allé”,
rammeområde nr. 40.T.03 ”Forlægning af Herredsvejen” og
rammeområde nr. 40.B.25 ”Boligområde nord for Blegindvej”. De dele er med i lokalplanområdet med henblik på at
sikre veje og stier.
Mindre arealer inden for lokalplanområdet er udpeget som
lavbundsområder, der så vidt muligt skal friholdes for byg-
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Oversigtskort med lokalplanområdet vist på kommuneplanens rammeområder i
Hørning sydøst.
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geri, anlæg og andre aktiviteter, der ikke kan/skal tåle risiko
for oversvømmelse.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplantillæg 16-20 og dermed i overensstemmelse med kommuneplanen.

Bemærkninger

Dog er det i kommuneplantillæggets grundvandsredegørelse
bestemt, at bygherre i forbindelse med lokalplanprocessen
skal redegøre for, hvordan området sikres mod forurening af
grundvandet fra bl.a. håndtering af overfladevand, udvaskning af miljøfremmede stoffer fra byggematerialer og vedligehold af disse, pleje af befæstede arealer m.m.
Det har imidlertid vist sig, at en lokalplan ikke gyldigt kan
sikre dette. Derfor er der i Bilag 6 miljørapporteret om
emnet.
Kommunens landskabsplan
Landskabskarakterområdet er i kommunens landskabsplan
beskrevet som et bølgende morænelandskab, der er dannet
under sidste istid. Karakteristisk for området er det åbne
bølgende landskab med sammenhængende markflader, som
enkelte steder er adskilt af diger med brudt bevoksning.

Oversigtskort med lavbundsarealer vist med farven grøn i
og omkring lokalplanområdet.

Områdets småskove ligger med markante skovbryn ud mod
det åbne dyrkede land, ligesom gårde og små husmandssteder ligger som punkter i landskabet.
Bebyggelsesmønsteret er domineret af Hørning og Stilling,
som danner et markant bybånd på tværs af landskabskarakterområdet.
Tilsammen skaber de karaktergivende elementer et meget
enkelt og åbent landskab i middel til stor skala uden egentlig
afgrænsning og med mange lange kig over landskabet i selve
karakterområdet og til de tilgrænsende områder.

KLIMATILPASNING / HÅNDTERING AF REGNVAND
Lokalplanområdet ligger et sted, hvor grundvandsressourcen vurderes at være dårligt beskyttet mod nedsivning af
forurenende stoffer. Noget af det vigtigste ved lokalplanen er
derfor at få minimeret risikoen for forurening af grundvandet.
Lokalplanområdet skal separatkloakeres, så spildevandet
ledes til Hørning Renseanlæg, mens servicemålregn (T5
regn) fra byggefelt 1 og 2 samt parkeringsareal skal ledes i
rør frem til regnvandsbassin i lokalplanens nordlige del og
herefter videre til recipient. Den omtrentlige placering af
regnvandsbassin er vist på kortbilag 2. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S håndterer spildevandet samt servicemålvandet.
Inden for byggefelterne er det muligt, at opsamle og håndte-
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re tag- og overfladevand før det ledes frem til Skanderborg
Forsynings stikledning i kanten af byggefelterne.
Klimaregn (skybrudshændelser) fra byggefelt 1 og 2, parkeringsareal samt interne asfalterede stier placeret udenfor
byggefelterne skal ledes i åbne render, så vidt det er muligt,
til et eller flere oversvømmelses arealer. Disse arealer vil
ind i mellem indeholde vand, det meste af tiden vil disse
dog ligge tørre. Vandet vil i disse arealer delvis fordampe og
delvis nedsive. Lokalplanen sikrer at strømningsveje ikke
leder frem til regnvandsbassin. Grundejer skal selv håndtere
klimaregn.
Ifølge kommunens klimakortlægning er der flere naturlige
lavninger og strømningsveje i og gennem lokalplanområdet,
hvor overfladevand naturligt vil passere og samle sig ved
ekstreme regnhændelser. De eksisterende strømningsveje
på overfladen, hvor vandet vil løbe i ved ekstreme regnhændelser, og lavt liggende arealer skal friholdes for bebyggelse
og anlæg.
Af hensyn til grundvandsressoursen har det stor betydning, at der kun bliver brugt grundvandsvenlige bygge- og
anlægsmaterialer, så der ikke vil kunne ske udvaskning af
miljøfremmede stoffer, hvis tagvand nedsiver til grundvandsmagasinet.
Området er ikke udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER
Der er ikke Natura 2000-områder inden for lokalplanområdet. Nærmeste område er N233 Brabrand Sø med omgivelser, der ligger ca. 6 km mod nord. Projektet er ikke af en
karakter, der kan påvirke et Natura 2000-område på så stor
afstand.
Der er ikke registreret rødlistede plante- og dyrearter samt
bilag IV arter i lokalplanområdet, men da størstedelen af
lokalplanområdet er et landbrugsareal, vurderes plante- og
dyrelivet at omfatte almindeligt forekommende arter i landbrugslandet, herunder haren, som er vurderet sårbar på rødlisten. Da lokalplanområdet er af begrænset udstrækning,
og da der findes tilgrænsende landbrugsarealer, vurderes
det som usandsynligt, at projektet vil medføre væsentlige
påvirkninger af arterne i landbrugslandet.
Der er ingen registreringer af dyrelivet i lokalplanområdet,
men vandhullet mod nordvest er med stor sandsynlighed
yngle- og rasteområde for fredede padder og evt. vandfugle.
Der er ingen registreringer af plantelivet i lokalplanområdet.
Det anbefales, at man indtænker biologisk mangfoldighed i
dele af friarealerne og omkring arealer til regnvandsopsamling ved f.eks. at undgå udsåning af plænegræs-blandinger,
gødskning og brug af pesticider. Indfør gerne en ekstensiv
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drift med 1-2 gange årlig slåning/høslæt – gerne et sent
høslæt, hvor afslået materiale fjernes. Dette vil gavne både
dyre- og planteliv.
Intet areal inden for lokalplanområdet er udpeget som
økologisk forbindelse i gældende kommuneplan, men det
vurderes som sandsynligt, at hele det lavtliggende areal omkring vandhullet/§3-søen fungerer som spredningskorridor
for bl.a. padder. Lokalplanen skal derfor sikre et lavtliggende, naturpræget blågrønt bånd mellem vandhullet mod
nordvest og lavbundsarealer mod nordøst.

Bemærkninger

NATURBESKYTTELSESLOVEN
Beskyttede naturtyper (§ 3)
I lokalplanområdets nordlige kant findes en beskyttet sø,
hvor en mindre del af søen ligger inden for lokalplanområdet. Tilstanden af et beskyttet naturområde må ikke ændres.
Der må ikke etableres skyggende beplantning eller bebyggelse omkring §3-området, og der må ikke etableres tilløb
til §3-området eller ændres i afløbsforhold, da dette kan
forringe vandkvaliteten.
Ændringer i tilstanden i beskyttede naturområder - direkte
eller indirekte - kan kun ske efter dispensation. Dispensationsbeføjelsen administreres restriktivt.

Oversigtskort med beskyttet
natur (vist med skravering) i
og omkring lokalplanområdet.

For at undgå skygge etableres der inden for lokalplanområdet en bufferzone i en afstand af 14 meter fra §3-området,
hvor der ikke må bygges.
Grønne, friholdte arealer inden for lokalplanområdet skal
forbindes med §3-området og skabe en sammenhængende blå-grøn struktur med større naturmæssig og rekreativ
værdi.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE
Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for det grundvandsdannende
opland til Hørning Stationsbys Vandværk. OSD udpeges af
staten, hvor grundvandet har regional betydning for den
nuværende og fremtidige vandforsyning. Det er altså her vi i
fremtiden skal hente vores drikkevand.
Det er kommunens opgave at sikre grundvandet, hvor den
generelle regulering ikke er tilstrækkelig. For at sikre dette
har Byrådet besluttet, at OSD så vidt muligt friholdes for
byudvikling af hensyn til grundvandet.
Lokalplanområdet er afgrænset, så det ikke omfatter de
boringsnære beskyttelsesområder omkring vandværkets to
boringer, som ligger umiddelbart øst for lokalplanområdet.
Områder med særlig drikkevandsinteresse er udpeget af
staten, hvor grundvandet har regional betydning for den
nuværende og fremtidige vandforsyning. Det er altså her, vi
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i fremtiden skal hente vores drikkevand.
Det er dog muligt at udvikle i OSD, hvis der ikke er andre
placeringsmuligheder, og at byudviklingen ikke udgør en
væsentlig risiko for grundvandet. Derfor er der i forbindelse
med Kommuneplantillæg 16-20 lavet en grundvandsredegørelse.
Formålet med grundvandsredegørelsen er, at sikre en helhedsorienteret kommuneplanlægning, så nye byudviklingsområder placeres bedst muligt ud fra en samlet afvejning af
interesser.
I grundvandsredegørelse er det blandt andet godtgjort, at
der er et planmæssigt behov og at der ikke er alternative
placeringsmuligheder i forhold til udviklingen af området.
Derudover er det godtgjort at byudviklingen ikke indebærer
en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.
Lokalplanområdet ligger i et område, hvor grundvandsressourcen vurderes at være dårligt beskyttet mod nedsivning
af forurenende stoffer.
I forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 16-20 er der udarbejdet en grundvandsredegørelse. En grundvandsredegørelse er kommunens
redegørelse for, at det er nødvendigt og sikkert at byudvikle
i et område, som ellers burde friholdes for byudvikling af
hensyn til grundvandet. Grundvandsredegørelsen beskriver de grundvandsbeskyttende tiltag, som Skanderborg
Kommune vil anvende for at sikre grundvandet. Herunder
at der vil blive stillet krav til, at bygherre i forbindelse med
lokalplanprocessen skal redegøre for, hvordan området
sikres mod forurening af grundvandet fra bl.a. håndtering
af overfladevand, udvaskning af miljøfremmede stoffer fra
byggematerialer og vedligehold af disse, pleje af befæstede
arealer m.m.
Der er dog ikke hjemmel til, at en lokalplan kan indeholde
bestemmelser, der sikrer mod udvaskning og nedsivning af
miljøfremmede stoffer fra byggematerialer.
Kravet til bygherre om at redegøre for, hvordan grundvandet sikres, vil i stedet blive håndteret via Miljøvurderingsloven. Skanderborg Kommune har vurderet, at projektet er
omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven, hvilket betyder,
at der som minimum skal træffes en VVM-screeningsafgørelse.
Da miljørapporten i forbindelse med lokalplanen bl.a. har
vist en risiko for grundvandet, skal bygherre i VVM-ansøgningen beskrive, hvilke foranstaltninger, de vil gennemføre
for at sikre grundvandet.
For at minimere risikoen for forurening fastsætter lokalplanen bestemmelser om:
•
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real skal ledes i rør frem til regnvandsbassin i lokalplanens nordlige del.
•

parkeringsareal skal udføres med tæt belægning.

•

at klimavand (skybrudsvand) fra byggefelt 1 og 2, parkeringsareal samt asfaltstier uden for byggefelterne skal
ledes frem til et eller flere oversvømmelsesarealer.

Bemærkninger

Derudover indeholder lokalplanen bestemmelse om, at dele
af de ubebyggede arealer skal etableres som friarealer med
lavt plejebehov.
Skanderborg Kommune har en politik om ikke at bruge
pesticider til vedligeholdelse og pleje på offentlige arealer,
og den aktuelle kommuneplanramme 40.O.15 er netop til
offentlige formål.

MUSEUMSLOVEN
Beskyttede diger
I lokalplanområdets nordøstlige kant er der et beskyttet
dige, som er omfattet af museumslovens § 29a. Det betyder,
at der ikke må ændres i digets tilstand, og at diget ikke må
fjernes.
Med arealoverførslen til byzone er digets beskyttelse overført til lokalplanen, hvorefter Skanderborg Kommune er
myndighed i byzone i forhold til evt. dispensation til nedlæggelse eller gennembrud af diget.
Da der ikke må foretages ændring i tilstanden af et beskyttet dige, så udformes lokalplanbestemmelserne, så diget i
sin helhed får samme beskyttelse, som hvis det var et dige i
landzone, der var beskyttet af Museumslovens § 29 a.
Digets placering og retning i forhold til Bleginds centrum
er en indikation på, at diget stammer fra stjerneudstykningens tid. Diget og dets beplantning et væsentligt element i
landskabet.
Fortidsminder
Museumsloven fastsætter, at bygherre eller den, for hvis
regning et jordarbejde udføres, forud for igangsætning af arbejdet kan anmode Museum Skanderborg om en udtalelse.
Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal
arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet,
og Museum Skanderborg skal kontaktes.
Lokalplanområdet berører ingen registrerede fredede
fortidsminder eller kulturarvsarealer. Nærmeste fredede
fortidsminde findes ved hovedvejen ca. 1,8 km nordøst for
lokalplanområdet. Umiddelbart syd for lokalplanområdet
er der registreret en overpløjet gravhøj, og der er gjort flere
enkeltfund fra bronzealderen.
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Museum Skanderborg vurderer på baggrund af konkret
fund og topografien, at der er potentiale for tilstedeværelse
af arkæologiske fortidsminder i form af bebyggelser og/eller
grave/gravpladser m.m.
Museum Skanderborg anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for diverse jordarbejder på
arealerne efter Museumslovens § 25-27.

BOLIG- OG BEFOLKNINGSPROGNOSE, SKOLE, INSTITUTIONER, KOLLEKTIV TRAFIK
Hørning har oplevet en stor befolkningstilvækst gennem en
årrække, hvilket har medført et pres på kapaciteten på skole- og institutionsområdet, idrætsfaciliteter og infrastruktur.
En tilstrækkelig skole- og institutionskapacitet, idrætsfaciliteter og et godt og veludbygget vejnet er forudsætninger for
en god og velfungerende by.
For at kunne tilbyde tilstrækkelig kapacitet på skole- og institutionsområdet samt idrætsfaciliteter i Hørning udlægges
der et nyt areal til offentlige formål, hvor der skal placeres
en ny skole, og evt. institution og idrætsfaciliteter. Dette sted
vil fungere som et yderligere samlingssted for byen.
Med lokalplanen gives der mulighed for etablering af ny skole, institution og idrætsfaciliteter, samt ny rundkørsel ved
krydset mellem Blegindvej og Herredsvejen og sti-tunnel
under Blegindvej.
I Hørning er togtrafikken og bustrafikken adskilt, idet knudepunktet for buslinjerne findes på Skanderborgvej/Århusvej ud for Stationsvej. Der er ca. 1 km til Hørning Station,
hvor der er forbindelse med regionaltog og ca. 1½ km til
stoppested på Skanderborgvej/Århusvej, hvor der er forbindelse med regionalbusrute 200.

VEJLOVGIVNING
Til sikring af areal til evt. fremtidig udvidelse af Blegindvej
planlægges der inden for lokalplanens område tinglyst ny
vejbyggelinje efter § 34 i lov om offentlige veje. Den nye
vejbyggelinje ligger 6 meter fra eksisterende vejskel, som
vist på Bilag 2.
Arealet inden for den nye vejbyggelinje skal friholdes for
byggeri og for andre anlæg af blivende art.

MILJØFORHOLD
Trafikstøj
Trafikken på Blegindvej har et omfang, der vil generere en
del trafikstøj inden for lokalplanområdet. Der kører i dag ca.
2.300 biler i døgnet (ÅDT), og ifølge Skanderborg Kommunes trafikmodel forventes trafikken i 2030 at være øget til

18

Bemærkninger

REDEGØRELSE

Lokalplan nr. 1148

ca. 3.000 biler (ÅDT). Ved anlæg af Herredsvejens forlængelse syd om lokalplanområdet forventes en trafik i 2030 på
ca. 5.500 biler (ÅDT) på denne strækning.
Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau fra
vejtrafikstøj ikke overstiger Lden 58 dB på udendørs opholdsarealer og på facaden af ny bebyggelse til offentlige
formål (uddannelsesinstitutioner, skoler og lignende).
Bilag 5 Overslagsberegninger vedr. vejstøj godtgør, at byggefelter og udendørs opholdarealer i kraft af en afstand på 12
meter til vejskel mod Blegindvej vil være skånet for vejstøj
over 58 dB Lden. Overslagsberegningerne danner baggrund
for, at byggefelterne er placeret med kant i 12 meters afstand
fra vejskel mod Blegindvej.
Husdyrbrug
Med lokalplanen udlægges et nyt areal til byzone. Både sydøst og sydvest for lokalplanområdet ligger der svineproduktioner på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse.
På baggrund af en overslagsberegning er lugtgeneafstanden
til byzone vurderet til cirka 850 meter fra svineproduktionen på Blegindvej 59 og cirka 950 meter fra svineproduktionen på Fregerslevvej 45.
Ingen af genegrænserne er i konflikt med lokalplanområdet i
forhold til lugtgener fra landbrug.
Fregerslevvej 45 har allerede byzone tættere på, og mulighederne for udvidelse på denne ejendom er derfor uændret.
Blegindvej 59 vil med lokalplanen få byzone tættere på sig
end i dag, og vil dermed blive begrænset i sine muligheder
for at udvide dyreholdet, i forhold til den produktion, som
findes i dag på ejendommen.

EKSPROPRIATION TIL VIRKELIGGØRELSE AF EN
LOKALPLAN
Den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation.
Kommunalbestyrelsen kan efter Planlovens § 47, stk. 1
ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private
rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller
byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Ekspropriation efter Planloven kan ske under opfyldelse
af en række betingelser. Det er kommunalbestyrelsen, der
kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan inden
for en frist på maksimalt 5 år fra den endelige lokalplans
offentliggørelse. Ved ekspropriationssagens gennemførelse
skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for
ekspropriation i Vejlovens §§ 99-102.

19

Bemærkninger

REDEGØRELSE

Lokalplan nr. 1148

Uddybende beskrivelse af betingelser for ekspropriation og
processuelle regler for ekspropriation fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning om ekspropriation efter Planloven og
Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter Vejloven.

LOV OM MILJØVURDERING
Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold
til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)” (lovbekendtgørelse nr. 1225 af
25. oktober 2018) og vurderet, at planforslaget er omfattet af
krav om miljøvurdering i henhold til lovens afsnit II - Miljøvurdering m.v. af planer og programmer.
Derfor ledsages lokalplanforslaget i den offentlige høringsperiode af en miljøvurdering af planen, der er indsat som et
bilag i lokalplanforslaget.
Miljøvurderingens omfang er afgrænset til at vedrøre risiko
for forurening af grundvandsressourcen.
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Teknisk forsyning
EL-FORSYNING
Lokalplanområdet ligger i Dinel A/S’ forsyningsområde.

VANDFORSYNING
Lokalplanområdet forsynes fra Hørning Stationsby Vandværk.

VARMEFORSYNING
Lokalplanområdet forsynes fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

SPILDEVANDSFORHOLD
Kloakforsyningen inden for lokalplanområdet sker ved
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.
Området er udlagt til spildevandskloarkering og der er i
spildevandsplanen sikret plads til Skanderborg Forsyning
kan etablere et regnvandsbassin. Spildevand ledes til Hørning renseanlæg. Regnvand ledes efter regnvandsbassing til
Sommerbækken.

RENOVATION
I Skanderborg Kommune er det Renosyd I/S, der pt. står for
renovation.
Af hensyn til fremkommeligheden i lokalplanområdet og af
hensyn til arbejdsmiljøet skal udformning af køreveje for renovationsbiler og vendepladser samt transportveje mellem
afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i
Skanderborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
Regler om adgangsforhold findes på http://www.renosyd.
dk/affald-vi-henter/dine-beholdere/
Yderligere oplysninger findes på: http://www.renosyd.dk/
media/4538/regulativ_for_erhvervsaffald_skanderborg_
kommune_godkendt.pdf
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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
Skanderborg Kommune skal som vejmyndighed godkende
et færdigt vejprojekt.
Om indretningen af veje, stier og parkering
P-pladserne bør indrettes således, at udstigning og gang til
hovedindgang kan ske uden at skulle passere hen over gennemskærende køreveje.
Der skal indrettes en afsætningsbane med en længde svarende til det antal personbiler, som forventes at ankomme
samtidigt for afsætning af elever og andre.
Der skal etableres en busholdeplads/bane med en længde
svarende til det antal busser, som forventes at ankomme
samtidigt. Herfra skal bløde trafikanter kunne færdes til
hovedindgangen uden at skulle passere hen over gennemskærende køreveje.
Der skal etableres separat vareleveringsplads for renovationskøretøjer og vareleverancer, hvor afhentning af skrald
og aflevering af varer kan ske på en måde, som ikke generer
den øvrige færdsel. Store køretøjer skal kunne foretage deres
passage gennem området uden bakning.
På vej- og stianlæg samt øvrige færdselsarealer skal der
etableres belysning svarende til belysningsklasser som
beskrevet i vejreglerne og ud fra kommunens retningslinjer
for vejbelysning. Master og armaturer skal vælges ud fra
kommunens belysningskatalog.

KOMMUNEN
Beskyttet sø iht. Naturbeskyttelseslovens § 3
I den nordlige del af området er et mindre areal beskyttet
efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke ske ændring
i dette områdes tilstand. Skanderborg Kommune kan i særlige tilfælde dispensere til mindre indgreb efter en konkret
vurdering af indgrebets betydning for naturen. Dispensationsbeføjelsen administreres restriktivt.
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Beskyttet dige iht. Museumslovens § 29a
I lokalplanområdets nordøstlige kant findes der et dige,
som er beskyttet efter Museumslovens § 29a. Der må ikke
ske ændring i dette diges tilstand. Skanderborg Kommune
kan i særlige tilfælde dispensere til mindre indgreb efter en
konkret vurdering.

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG
FISKERI
Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Der må
derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før
Miljø- og Fødevareministeriet har godkendt, at landbrugspligten ophæves.
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.

ENERGINET
Lokalplanområdets sydøstlige afgrænsning er sammenfaldende med respektafstanden på 15 meter til højspændingsluftledningens yderste fase/ledning og gælder ved arbejde
nær højspændingsanlægget. Servitutarealet for luftledningen ligger indenfor respektafstanden og er beliggende
umiddelbart uden for lokalplanområdet.
Beplantning
Energinet har i forbindelse med bemærkninger til udkast
til lokalplanforslag kraftigt anbefalet, at man har respektafstanden på 15 meter til nærmeste luftledning in mente, når
man planlægger beplantning.
Beplantning uden for servitutarealet kan ske, såfremt det
sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige Energinets
eltransmissionsanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside
om ”Beskæring af træer i nærheden af luftledninger”.
Vej
Tilstandsændringer i servitutarealet må ikke ske, uden at
Energinet har vurderet og meddelt evt. dispensation fra den
tinglyste servitut.
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Servitutter
Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste
servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder.
I denne lokalplan er der indsat en servitutredegørelse som
bilag. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler
og ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks.
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

24

Bemærkninger

BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1148

Lokalplan nr. 1148
Ny skole i Hørning
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 at sikre

1.1

mulighed for at opføre ny skole, institution og idrætsfaciliteter,

1.2

beskyttelse af grundvandsressourcen mod forurening - via
områdets indretning og håndtering af overfladevand,

1.3

arealer til vej- og parkeringanlæg samt fastlægge stipunkter
til modtagelse af stier fra omgivelserne.

1.4

fastlæggelse af nærmere bestemmelser for bebyggelse og
friarealer, bl.a. via byggefelter af hensyn til landskabet, og
via facadebyggezone af hensyn til gaderummet ud mod
Blegindvej, samt

1.5

opsamling, forsinkelse og rensning af overfladevand fra
lokalplanområdet inden udledning til recipient.

§ 2 	

OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1

Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på Bilag 1.
Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:
Blegind By, Blegind
del af matr. nr. 7 g, 7 h, 7 a, 8 a, 20 a og 50, samt del af vejlitra 7000 c og 7000 d,
Fregerslev By, Hørning
vejlitra 7000 l, samt alle parceller, der efter den 21. januar
2019 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.
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2.2

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet er opdelt i delområderne A og B, som
vist på Bilag 2.

2.3

Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Med den offentlige bekendtgørelse af Skanderborg Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanområdet i sin helhed,
som vist på Bilag 1, til byzone.

Bemærkninger

Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret
ved kursivskrift i denne spalte.
Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal
opfattes som tolkningsbidrag
og vejledning til bestemmelserne.
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§ 3 	

AREALANVENDELSE

3.1

Anvendelse, delområde A
Delområdet må anvendes til infrastrukturanlæg i form veje
og stier, samt sideanlæg til disse.

3.2

Anvendelse, delområde B
Delområdet må anvendes til offentlige formål i form af skole, institutioner, fritidstilbud, idrætsfaciliteter og lignende,
tilhørende faciliteter og anlæg samt regnvandsbassin.

3.3

Der kan i lokalplanområdet placeres mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning.

3.4

Maks. miljøklasse: 3.

§ 4 	

UDSTYKNING

4.1

Der kan ske sammenlægning af eller arealoverførsel mellem
de enkelte matrikler.

4.2

Lokalplanområdet kan udstykkes.
Der kan f.eks. ske selvstændig udstykning af de fastlagte
byggefelter, befæstede arealer med veje, stier og parkering,
samt boldbane, som vist på Bilag 2.

§ 5 	

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

5.1

Delområde A
Inden for delområde A må der ikke opføres bebyggelse. Der
kan dog, hvis det funktionelt er nødvendig, opføres mindre
tekniske anlæg i relation til veje, stibro, vandværk, elnet
eller lignende.

5.2

Byggefelter
Indenfor delområde B må primær bebyggelse kun placeres
inden for de på Bilag 2 viste byggefelter.
Der kan uden for byggefelterne opføres i alt op til 500 m²
mindre bygninger til at understøtte leg og læring, mindre
skure, shelter og anlæg til leg og rekreative formål som f.eks.
forhindringsbane, samt mindre bygninger/anlæg til områdets tekniske forsyning (pumpestationer, transformerstationer og lignende).
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5.3

Facadebyggezone
Mindst en af skolebebyggelsens facader skal placeres indenfor facadebyggezonen som vist på kortbilag 2.

5.4

Maks. bebyggelsesprocent indenfor byggefelt 1: 80
Maks. bebyggelsesprocent indenfor byggefelt 2: 80

5.5

Maks. bygningshøjde 8,5 meter for byggefelt 1 og 2, dog kan
bebyggelse opføres i op til 12 meter inden for en zone i byggefelt 1’s sydvestlige hjørne, som vist på kortbilag 2.

Bemærkninger
Vedr. § 3.5
Maks. miljøklasse 3 vil medvirke til, at der ikke er væsentlige støjgener for naboer, der
bor mindst 50 meter væk fra
aktiviteten.
Anvendelse til skoleformål,
idrætsfaciliteter, legepladser
og boldbaner vurderes at være
miljøklasse 3.

BESTEMMELSER
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Maks bygningshøjde for idrætsfaciliteter: 14 m.
Enkelte bygningsdele kan tillades højere, hvis det er nødvendigt for bygningens drift.
5.6

Maks. etageantal for byggefelt 1 og 2: 2 etager.
Maks. 3 etager for den sydligeste del af byggefelt 1, som vist
på kortbilag 2.

5.7

Indenfor byggefelterne skal bebyggelse og øvrige overflader
indrettes således, at overfladevand ledes mod kontroleret
afløb.

5.8

Der må ikke placeres byggeri eller anlæg til væsentligt
støjende anvendelse sydøst for den på Bilag 2 viste 50 meter
buffer fra boligparceller.

5.9

Der må ikke placeres byggeri inden for den på Bilag 2 viste
14 meter bufferafstand til NBL§3-sø.

5.10

Bemærkninger

Vedr. § 5.8
Den nævnte 50 meter buffer
fra boligparceller benyttes for
at beskytte følsom anvendelse
mod miljøklasse 3 anvendelse,
jf. § 3.

Vedr. § 5.5

Vejbyggelinje
Der fastlægges vejbyggelinje placeret 6 meter nordøst for
eksisterende vejskel mod Blegindvej, som vist på Bilag 2.
Arealet inden for den nye vejbyggelinje, vist på Bilag 2, skal
friholdes for byggeri og for andre anlæg af blivende art.
Der må ikke placeres byggeri til ophold inden 60 meter fra
vej A-A og 12 meter fra Blegindvej med mindre det sikres at
gældende vejledende støjkrav overholdes.

§ 6 	

BEBYGGELSENS UDSEENDE

6.1

Hvis tage udføres som flade tage, skal de udføres som grønne tage beplantet med sedum eller lignende.
Hvor den maksimale bygningshøjde, jf. § 5, tillader det, må
den enkelte tagflade dog godt indrettes som tagterrasse i
læringsøjemed.
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6.2

På tagflader kan opsættes solenergianlæg i tagets fulde
udstrækning.

6.3

Byggeri skal udføres i ikke-reflekterende materialer såsom
tegl, matbehandlet metal og andet plademateriale, træ og/
eller lignende.

6.4

Bebyggelse må ikke fremstå med kobber eller bly.

6.5

Skiltning på bygninger må kun ske på bygningens facade og
ikke i overskæring mellem tag og facade. Skiltningen skal
begrænses til navn og/eller logo på institutioner, specifikke
funktioner eller mindre henvisningsskilte og skal i udformning, størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens
arkitektur.

70 m

5.11

m
100

Del af byggefelt 1, som vist med
orange, hvor der kan opføres
bebyggelse i op til 12 meter
for at kunne understrege og
markere byens kant.
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§ 7 	

UBEBYGGEDE AREALER

7.1

Delområde B’s ubebyggede arealer skal indrettes til et
sammenhængende uderum med en glidende overgang fra
naturlig og vild natur, til en plejet natur frem til et mere
urbant landskab inden for byggefelterne.

7.2

Der skal være offentlig adgang til delområde B’s ubebyggede
arealer via stiforbindelser.

7.3

Der kan placeres udendørs legearealer indenfor delområde
B’s ubebyggede arealer.

7.4

Indenfor byggefelt 1 og 2 kan der etableres lege- og opholdsarealer med fast belægning. Fast belægning må dog kun udgøre 70% af de ubebyggede arealer indenfor byggefelterne.

7.5

Der må ikke etableres væsentligt støjende anvendelse sydøst
for den på Bilag 2 viste 50 meter buffer fra boligparceller.

7.6

Der må ikke etableres omårder til længerevarende ophold
indenfor 60 meter fra vej A-A og 12 meter fra Blegindvej
med mindre det sikres, at gældende vejledende støjkrav
overholdes.

7.7

Anlæg for områdets tekniske forsyning, affaldsøer og lignende skal ved placering i ubebyggede arealer afskærmes og
begrønnes.

Bemærkninger

Vedr. § 7.2

Lokalplanen indeholder tre
forskellige områder: et med
naturlig og mere vild karakter
og et med urban og bymæssig
karakter.

Boldbaner
7.8

Der udlægges areal til boldbane med højt plejeniveau, som
vist på Bilag 2.

7.9

Der må ikke etableres kunstgræsbane eller lignende med
plastik-/gummimaterialer.
Klimatilpasning og regnvandshåndtering

7.10

Der kan etableres regnvandsbassin til servicemålvand (t5)
som vist på kortbilag 2. Der kan etableres flere bassiner, hvis
de placeres hensigtsmæssigt i forhold til landskabet.
Indenfor lokalplanen kan der etableres strømningsveje og
lavninger til klimavand (skybrud).
Strømningsveje må ikke lede frem til regnvandsbassinet.
I en 2-meterzone på hver side af eventuelle strømningsvejene skal der friholdes for anlæg og andet, der kan spærre for
overfladevandets fri passage på strømningsvejene.

7.11
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Strømningsveje kan udføres som åbne render, hvormed der
sikres en fordampning og forsinkelse af regnvandet.

Vedr. § 7.8
Lokalplanen giver ikke mulighed for at anlægge kunstgræsbane inden for lokalplanområdet. En sådan ville af hensyn
til grundvandet forudsætte tæt
membran under hele banen,
samt deraf større rør og større
regnvandsbassin. Derudover
bliver kunstgræsbaner i reglen
også brugt om aftenen, når
det er mørkt, hvilket lys- og
lydmæssigt ville give en anden
påvirkning af omgivelserne.
Kunstgræsbane forudsætter
derfor ny lokalplan.

BESTEMMELSER
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7.12

Befæstelse
Maks. befæstelsesgrad 10 % undenfor byggefelt 1 og 2 samt
parkeringsareal.
Beplantning

7.13

Uden for byggefelterne og parkeringspladsen deles de ubebyggede arealer op i to dele, som vist på Bilag 2:
-Et grønt område med naturpræg og lavt plejeniveau
-Et grønt område med højere plejeniveau tilsvarende parkbeplantning.

7.14

Indenfor både areal til ’grønt område med naturpræg og lavt
plejeniveau’ og areal til ’grønt område med højere plejeniveau’ må beplantning med træer ikke være mere end 0,45 ha
og ikke mere end 20 meter bred.

7.15

Der må ikke plantes med el, hassel, elm og birketræer inden
for lokalplanområdet.

7.16

Der må ikke plantes højtvoksende træer inden for en afstand
af 20 meter fra boligparceller.

7.17

Beplantning må ikke etableres, så det i væsentligt omfang
skygger for §3-søen i delområde B’s nordlige kant.

7.18

De eksistende egetræer langs Blegindvej skal så vidt muligt
bevares. Hvor der er plads kan der plantes nye egetræer.

7.19

Beskyttet dige
Det beskyttede dige ved lokalplangrænsen mod nordøst,
som er vist på Bilag 2, skal i sin helhed beskyttes.
Der må ikke ændres i digets tilstand, diget må ikke fjernes,
strækningen må ikke gennembrydes.
Terrænregulering

7.20

Der må inden for delområde B kun ske terrænregulering på
indtil +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn.
Dog må der terrænreguleres op til+/- 1 m i det omfang, det
er nødvendigt for at etablere den påtænkte bebyggelse inden
for byggefelt 1 og 2 og den påtænkte adgangsvej A-A, alle
vist på kortbilag 2.
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7.21

Det skal tilstræbes at opnå jordbalance inden for lokalplanområdet. Overskudsjord må kun bruges til at understrege og
forstærke terrænnet i området.

7.22

Inden for delområde B kan der foretages terrænregulering
på mere end +/- 0,5 meter uden tilladelse af bygningsmyndigheden, såfremt reguleringen er nødvendig for at sikre en
hensigtsmæssig håndtering af regn- eller klimavand.

Bemærkninger
Vedr. § 7.16
Når en gruppe træer har en
samlet størrelse på mere end
0,5 ha og er mere end 20 meter
bred bliver trægruppen til
fredsskov, da arealet er offentlig. På private arealer forholder det sig anderledes.

Vedr. § 7.17
Arealer med tilplantning bør
sammensættes af arter, der i
videst muligt omfang begrænser gener for lokalplanområdets brugere og omkringboende med hensyn til allergi og
overfølsomhed overfor pollen.
Derfor må der ikke plantes
med el, hassel, elm og birketræer.

Vedr. § 7.20
Langs Blegindvej er en række
egetræer, se foto på side 8.
Der er træer som disse langs
hele vejen mellem Blegind og
Hørning. Så vidt det er muligt
bør disse søges bevaret for at
understrege vejens forløb og
opbløde overgangen mellem
vej og bebyggelsens.

BESTEMMELSER
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7.23

Inden for delområde B må der foretages den nødvendige
terrænregulering for at kunne etablere sikker trafikafvikling
for fodgængere og cyklister.

7.24

Der må ikke foretages terrænregulering nærmere lokalplanområdets afgrænsning end 0,5 m. I en afstand mellem 0,5
og 2,5 meter fra skel skal terrænet ved regulering gives en
jævn hældning.

7.25

Der må ikke terrænreguleres i en afstand af 5 meter fra det
beskyttede dige, vist på Bilag 2.

§ 8 	

VEJE, STIER OG PARKERING

8.1

Veje, parkeringspladser og øvrige manøvrearealer skal udføres med tæt belægning med fald mod afløb med kontrolleret
vandafledning til regnvandsbassin.
Nødvendige redningsarealer/brandveje kan undtages, hvis
det sikres, at de ikke anvendes som køre- og parkeringsareale for andre motoriserede køretøjer end redningskøretøjer.

8.2

Veje
Der udlægges areal til rundkørsel og vej, som vist på Bilag 2.

8.3

Adgangsvej til skolen udlægges med en bredde på minimum
12,0 meter, som vist på Bilag 2, og med et kørespor på 6,0
meter.

8.4

Der skal sikres nødvendigt manøvreareal for lastbiler (renovation, varelevering m.v.) inden for parkeringsarealet som
vist på kortbilag 2.

8.5

Der skal reserveres areal til afsætning/afhentning for både
privatbiler og busser, hvortil der er adgang uden at skulle
krydse trafikarealer indenfor pareringsarealet som vist på
kortbilag 2
”Kys og kør”-området skal ligge adskilt fra vareindlevering.

8.6

Der skal etableres grussti/vej i en bredde af 4 meter fra
stipunkt D frem til regvandsbassin til brug for drift af regnvandsbassinnet.

8.7

Stier
Der skal etableres sammenhængende stiforbindelser gennem lokalplanområdet med tilslutning til det omgivende
stinet, herunder med underføring ved Blegindvej og stibro
mod Blegind over vejadgangen til skolen.

8.8

Tilslutning af stier udenfor lokalplanområdet skal ske fra de
på kortbilag 2 viste stipunkter, som hhv stibro mod syd og
stitunnel mod nordvest samt sti mod nordøst.
Stibro og stitunnel skal etableres som dobbeltrettede fællesstier med fast belægning i en bredde af 3 meter.
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8.9

Der skal etableres dobbeltrettede fællesstier i en bredde
af 6,0 meter med en 3,0 meter fast belægning, samt græsrabbat. Disse dobbeltrettede fællesstier skal etableres fra
stipunkt A og B frem til områdets primære cykelparkeringspladser samt primære indgange.
Der kan etableres flere dobbeltrettede cykelstier med fast
belægning i området, hvis det forbedrer tilgængeligheden i
området.

8.10

Der kan etableres etableres trampestier gennem området i
en bredde op til 3,0 meter.

8.11

Hvor stier krydser en strømningsvej skal der findes en løsning, så overfladevandets strømningsveje ikke afskæres.

8.12

Parkering
Der udlægges parkeringsareal i delområde B, som vist på
Bilag 2. Se § 8.1.

8.13

Der skal inden for delområde B reserveres areal til bilparkering i henhold til følgende krav:
• Daginstitutioner (130 børn), minimum 1 P-plads pr.
normerede ansatte + 1 P-plads pr. 3 børn.
samt det af følgende parkeringskrav, der udløser det størst
antal parkeringspladser:
• Skoleformål, 1 P-plads pr. 50 m² etageareal.
• Idrætshaller, 1P-plads pr. 10 personer, som hallen kan
rumme i henhold til Bygningsreglementets kapitel 1, dog
mindst 20 P-pladser.

8.14

Inden for parkeringsområdet skal der etableres 5 faste optegnede P-pladser til handicappede, fordelt som 3 til almindelig personbil og 2 til kassevogn. Pladserne skal placeres
hensigtsmæssigt i forhold til indgange.

8.15

Der skal reserveres areal til cykelparkering i henhold til
følgende krav:
• Skoleformål, 7 pladser pr. 10 elever
• daginstitution, 1 plads pr. 5 børn

8.16

I lokalplanområdet må der ikke ske langtidsparkering af
lastbiler, campingvogne m.v.

8.17

Parkeringsarealer skal begrønnes således, at der etableres
træer svarende til minimum 1 træ pr. 6 parkeringspladser.
De enkelte træers bede skal omgives med kantsten, så overfladevand fra køre- og parkeringsarealer ikke risikerer at
nedsive til grundvandet.
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Vedr. § 8.13
Det tillades at dobbeltudnytte,
parkeringspladser til skole
og hal. Dog skal det krav, der
udløser størst mængde parkeringspladser etableres.
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§ 9 	

TEKNISKE ANLÆG

9.1

Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til spildevandsplanens angivelser.

9.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning efter gældende
vandforsyningsplan.

9.3

Inden for lokalplanområdet kan opstilles pumpestationer og
transformerstationer til lokalplanområdets forsyning, hvis
de indpasses i området og afskærmes med beplantning eller
lignende.

Bemærkninger

Placering af pumpestationer og transformerstationer skal
godkendes af Skanderborg Kommune.

§ 10 	

MILJØ

10.1

Overfladevand fra køre- og parkeringsarealer for motoriserede køretøjer må ikke nedsives, men skal ledes kontrolleret
til bassin.
Der skal således også med kantsten eller lignende sikres
at regnvand ikke ledes mod træer, beplantning eller andre
ubefæstede arealer.

§ 11 	

GRUNDEJERFORENING
Ingen bestemmelser.

§ 12 	

BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE ELLER ÆNDRET ANVENDELSE AF ET UBEBYGGET AREAL
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebygget areal,
må ikke tages i brug, før nedennævnte anlæg er udført:

12.1

Der skal være etableret regnvandsbassin jf. § 7.

12.2

Der skal være etableret lavninger og strømningveje til håndtering af klimavand (skybrud) jf. § 7.

12.3

Der skal være etableret køre- og parkeringarealer, jf. § 8.

12.4

Der skal være etableret de nødvendige tekniske anlæg beskrevet i § 9.

§ 13 	

LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT
Der ophæves ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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Vedr. § 10.1
Dette er for at beskytte grundvandet mod forurening, jf. § 1.
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§ 14 	

SERVITUTTER
Der ophæves ingen servitutter.

§ 15 	

RETSVIRKNINGER

Bemærkninger

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 udnyttes på en måde, der skaber risiko for at
foregribe den endelige plans indhold.
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. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1
år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden er adgangen til at udnytte ejendomme,
der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når
indsigelsesperioden er udløbet, og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige
retsvirkninger.
Ovenstående afsnit om midlertidige retsvirkninger slettes i
den endelige lokalplan.
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15.1

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

15.2

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

15.3

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

15.4

Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid
med planens principper.

15.5

Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer,
skal der foretages en naboorientering, før dispensationen
kan gives.

15.6

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

15.7

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

15.8

Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke
kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under
visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den.

Vedr. § 15.7
Iht. Planlovens § 16 stk. 3 er det
i lokalplanens redegørelse beskrevet, at den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag
for ekspropriation.

BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1148
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§ 16 	

VEDTAGELSE

16.1

Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af
Skanderborg Byråd den 30. oktober 2019.

16.2

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages
lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den
XX. måned 20XX.

Bemærkninger

BILAG 1
MATRIKELKORT
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SKANDERBORG KOMMUNE

ADRESSE

COWI A/S
Visionsvej 53

OVERSLAGSBEREGNING FOR
TRAFIKSTØJ (N2KR)

9000 Aalborg
TLF

+45 56 40 00 00

FAX

+45 56 40 99 99

WWW

cowi.dk

VEJSTØJ – LOKALPLAN 1148 NY SKOLE I HØRNING

INDHOLD
1

Forudsætninger

1

2

N2KR-beregning, Blegindvej

3

3

N2KR-beregning, Herredsvejens forlængelse

4

1

Forudsætninger

Mulighed for at etablere ny skole med tilhørende friarealer øst for Blegindvej i
Hørning syd.
Der ønskes mulighed for at der kan opføres ny bebyggelse i området, der kan
anvendes til skoleformål og tilhørende funktioner. Det forventes at området udbygges i etaper og at skolen, når den er fuldt udbygget, vil den kunne rumme
ca. 750 elever.
Lokalplanområdet omfatter ca. 16,8 ha og er beliggende i Hørnings sydby. Området omfatter et areal øst for Blegindvej, der i dag anvendes til jordbrugsformål
og en strækning af Blegindvej.
Der planlægges for at området skal vejbetjenes fra en forlængelse af Herredsvej. På sigt er det overvejet at forlænge Herredsvej videre mod øst. Ved realisering af dette projekt forventes en forøgelse af trafikmængden på denne vej
umiddelbart syd for området.
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2

OVERSLAGSBEREGNING FOR TRAFIKSTØJ (N2KR)

Overslagsberegning i programmet N2KR (Nord2000 metoden).
ÅDT:

Trafikmåling 2018 på Blegindvej: 2.300 og Herredsvejen: 2.000
Fremtidig trafik (trafikmodel år 2030) 3.000 biler for Blegindvej
og 5.500 biler for Herredsvejens forlængelse.

Hastighed:

Skiltet: 50 km/t, i byzone nord for ny rundkørsel og skiltet 80
km/t øst for rundkørsel – indlagt i N2Kr: 60-70 km/t

Tung trafik:

Standard

Afstand fra vejmidte på Blegindvej til facadebyggelinje på de to vestlige byggefelter varierer fra 24 meter mod nord til 22 meter mod syd.
Med forslag til lokalplan 1148 er facadebyggelinjen fastsat ved en placering 12
meter fra vejskel.
Afstand fra Herredsvejens forlængelse øst for rundkørslen til det centrale byggefelt er gennemsnitligt 60 meter.
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OVERSLAGSBEREGNING FOR TRAFIKSTØJ (N2KR)

2

3

N2KR-beregning, Blegindvej

Grænseværdi på 58 dB på facade og på opholdsarealer overholdt ca. 22 m fra
vejmidte (anslået 12 m fra vejskel)

Overslagsberegning, baseret på standardværdier for trafikfordeling, vejr og terræn, samt skiltet hastighed viser at afstandskriteriet for opfyldelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi ligger omkring 20 meter fra vejmidte.
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OVERSLAGSBEREGNINGER VEDR. VEJSTØJ
Lokalplan nr. 1148

4

OVERSLAGSBEREGNING FOR TRAFIKSTØJ (N2KR)

3

N2KR-beregning, Herredsvejens forlængelse

Grænseværdi på 58 dB på facade og på opholdsarealer overholdt ca. 48 m fra
vejmidte (fremtidigt vejskel ukendt)

Overslagsberegning, baseret standardværdier viser at afstandskriteriet for opfyldelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ligger lige under 50 meter.
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REDEGØRELSE FOR HÅNDTERINGEN AF OVERFLADEVAND
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100-års-hændelse med strømningsveje.

Alt servicemål overfladevand må ikke nedsives, men skal ledes kontrolleret til regnvandsbassin.
Køre- og parkeringsarealer skal have tæt belægning, og der skal således også være etableret sammenhængende kantsten rundt om træernes bede på parkeringsområdet.
Klimavand eller ekstremregn. På kortet her over ses en 100-års-hændelse sammen med de strømningsveje,
lokalplanen sikrer. Lokalplanen sikrer også en del af 100-års-hændelsens blå områder en fremtid som lavninger til klimavand. Det vil være områder, der nogle gange kan tørre ud og nogle gange kan stå under vand.
Lavningerne til klimavand er tænkt til renere overfladevand og behøver således ikke at have tæt membran,
som det rigtige regnvandsbassin forventes at skulle have. Strømningsvejene til klimavand må ikke ende i
regnvandsbassinet. Med strømningsvejene for ekstremregn (større end T5 hændelser), afledes vandet til
områder, hvor det ikke medfører gener.
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44

10.08.1888906325-64

23.08.197820157-64

19.02.19976435-64

26.02.19977726-64

25.06.199922364-64

1

2

3

4

5

SERVITUTREDEGØRELSE

2

Dato-lb.nr.

Tilslutningspligt til fjernvarme. 7 A

Kabelanlæg m.v. På 7a

Dok. om kabelanlæg
m.v. Vedr 9P

Dok om ret til nedlægning af 1 stk 0,4 kv kabel, Vedr 6A

Dok om færdselsret mv

Overskrift

Hørning Byråd

Østjysk Elforsyning,
Odder

Østjysk Elforsyning,
Odder

Østjysk Elforsyning,
Odder

Gårdejer Christoffer
Mortensen og fremtidige ejere af matr.nr.
9a Blegind By, Blegind

Påtaleberettiget

7a Blegind By, Blegind

Matrikler:

ID

Blegindvej 45, 8362 Hørning

Ejendom:

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig/
offentligretlig

Type

Rådighed

Rådighed

Rådighed

Rådighed

Rådighed

Rådighed/
tilstand

7a

7a

7a

7a

7a

Vedr.
matr.nr.

Ejer:

Ret til at lade anbringe jordkabler og transformerstationer.
Deklaration om tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Ejendommene er pålagt tilslutningspligt til det kollektive varmeselskab Hørning Fjernvarme
a.m.b.a. Tilslutningspligten betyder at ny bebyggelse skal tilsluttes det kollektive varmeforsyningsanlæg ved ibrugtagning af
bebyggelsen.

Ja

Ja

Ret til at anbringe en 150 kV luftledning med master og tilbehør
til brug ved fremføring af elektricitet samt til at efterse, vedligeholde og udskifte anlægget.

Uopsigelig tilladelse til nedlæggelse af et stk. 10 kV kabel over
grunden i en dybde af 0,8 m,
som vist på vedhæftet plan.

Ja

Ja

Vejret lyst for 7a, 9b og 8 Blegind By, Blegind.

Bemærkning

Ja

Vedr. lokalplanområde?

Kurt Falk Andreasen

Aktion

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Aflyses med lokalplan?
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45

17.09.20121003864125

15.12.20151006949999

20.03.19681604-64

7

8

9

SERVITUTREDEGØRELSE

3

16.09.200430567-64

6

Dok om oversigt mv,
Prioritet forud for pantegæld, Vedr 7A

Servitut. Deklaration
om kloakanlæg, vej
m.m.

Servitut. Deklaration
om etablering af kildeplads, råvandsledninger m.m.

Dok. om afløbsledning
m.v. Vedr. 7A

Hørning Sogneråd og
Skanderborg Amtsråd

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Hørning Stationsbys
Vandværk AMBA

Hørning Kommune

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Tilstand

Rådighed

Rådighed

Rådighed

7a

7a

7a

7a

Ja

Ja

Ja

Ja

Dok. om fri oversigt i h.t vejbestyrelsesloven. Ejer af matriklen
er forpligtet til at drage omsorg
for, at der ikke forefindes noget
inden for oversigtsarealet med
en højde, der overstiger 0,8 m dette gælder dog ikke sne. Servitutten er lyst på daværende
matr.nr. 8b Blegind By og sogn.
Servitutten er lyst med prioritet
forud for pantegælden på ejendommen, og er pålagt ved ekspropriation.

Regn- og spildevandsledningerne skal henligge uforstyrret,
og de dertil berettigede skal til
enhver tid give adgang til eftersyn, reparation samt evt. fornyelse/omlægning af ledninger. Indenfor et område, hvis grænse
ligger 2,0 m på hver side af ledningernes midte er det ikke tilladt
– uden den påtaleberettigedes
samtykke – at opføre bygninger,
drivhuse o.l. eller plante større
træer med dybtgående rødder
eller lignende som kan skade
ledningerne.

Servitutbestemmelser vedr. forsynings- og afløbsanlæg (ledninger).

Aftale om etablering af kildeplads med tilhørende vandforsyningsboringer, vandledninger,
deklarationsareal, adgangsvej
samt el- og styrekabler.

Ret til for Hørning Kommune at
efterse, vedligeholde og forny
det på kommunens foranstaltning lagte og ejede afløbssystem
for spildevand beliggende som
vist på vedlagte deklarationsrids.

Nej

Nej

Nej

Nej
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10.08.1888906327-64

19.02.19976435-64

23.12.199745471-64

11.11.199849871-64

16.09.200430567-64

1

2

3

4

5

SERVITUTREDEGØRELSE

4

Dato-lb.nr.

Dok. om afløbsledning
m.v. Vedr. 7A

Dok. om luftledninger
m.v. (påtegn. vedr. dok.
nr. 45471)

Dok. om luftledninger
m.v.
Vedr 2A
(påtegn. vedr. dok. nr.
49873)

Dok. om kabelanlæg
m.v. Vedr 9P

Dok om færdselsret mv

Overskrift

Hørning Kommune

Østjysk Elforsyning,
Odder

Østjysk Elforsyning,
Odder

Østjysk Elforsyning,
Odder

Gårdejer Christoffer
Mortensen og fremtidige ejere af matr.nr.
9a Blegind By, Blegind

Påtaleberettiget

8a Blegind By, Blegind

Matrikler:

ID

Blegindvej 43, 8362 Hørning

Ejendom:

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig/
offentligretlig

Type

Rådighed

Rådighed

Rådighed

Rådighed

Rådighed

Rådighed/
tilstand

8a

8a

8a m.fl.

8a

8 (antageligt 8a)

Vedr.
matr.nr.

Ejer:

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Vedr. lokalplanområde?

Lyst på 7A og 8A Blegind by,
Blegind. Afvist d. 16.09.2004 fsv.
angår parceller pga. manglende
konkretisering.

Bilag til deklaration vedr. 150 kV
luftledning i forbindelse med
overførsel af areal til hhv. matr.
8a og 2a.

Afvist fsv. ang. dele af 9a pga.
manglende angivelse af delnr.
og areal på dokumentet.

Ret til at anbringe en 150 kV luftledning med master og tilbehør
til brug ved fremføring af elektricitet samt til at efterse, vedligeholde og udskifte anlægget.

Ret til at lade anbringe jordkabler og transformerstationer,
spænding op til 20 kV.

Vejret lyst for 7a, 9b og 8 Blegind By, Blegind.

Bemærkning

Kurt Falk Andreasen

Aktion

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Aflyses med lokalplan?
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47

17.09.20121003864125

SERVITUTREDEGØRELSE

5

6

Servitut. Deklaration
om etablering af kildeplads, råvandsledninger m.m.

Hørning Stationsbys
Vandværk AMBA
Privatretlig

Rådighed

8a

Ja
Aftale om etablering af kildeplads med tilhørende vandforsyningsboringer, vandledninger,
deklarationsareal, adgangsvej
samt el- og styrekabler. Råvandsledning løber langs lokalplangrænsen.

Nej
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20.03.19681604-64

26.02.19977726-64

25.06.199922364-64

1

2

3

SERVITUTREDEGØRELSE

6

Dato-lb.nr.

Tilslutningpligt til fjernvarme. 7A

Kabelanlæg m.v. på 7a

Dok om oversigt mv,
Prioritet forud for pantegæld, Vedr 7A

Overskrift

Hørning Byråd

Østjysk Elforsyning,
Odder

Hørning Sogneråd og
Skanderborg Amtsråd
(hver for sig)

Påtaleberettiget

7g Blegind By, Blegind

Matrikler:

ID

Blegindvej 42, 8362 Hørning

Ejendom:

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig/
offentligretlig

Type

Tilstand

Rådighed

Tilstand

Rådighed/
tilstand

7a (i dag
også 7g
og 7h)

7a (i dag
også 7g
og 7h)

7g

Vedr.
matr.nr.

Ejer:

Deklaration om tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Tilslutningspligten betyder at ny
bebyggelse skal tilsluttes det kollektive varmeforsyningsanlæg
ved ibrugtagning af bebyggelsen.

Ja

Matr. 7g var endnu ikke udstykket fra matr. 7a ved servituttens
vedtagelse.

Ret til at lade anbringe jordkabler og transformerstationer. 10
kV kabel løber gennem matr.nr.
7g og 7h.

Oversigtsarealer i T-krydset
Blegindvej/Herredsvejen. Inden
for arealet må der ikke forefindes
noget, der overstiger 0,80 m.

Akt: 64_E-I_493.

Bemærkning

Ja

Ja

Vedr. lokalplanområde?

Lene Rye Jacobsen

Aktion

Nej

Nej

Nej

Aflyses med lokalplan?
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10.08.1888906325-64

20.03.19681604-64

26.02.19977726-64

25.06.199922364-64

1

2

3

4

SERVITUTREDEGØRELSE

7

Dato-lb.nr.

Tilslutningpligt til fjernvarme. 7 A

Kabelanlæg m.v. på 7a

Dok om oversigt mv,
Prioritet forud for pantegæld, Vedr 7A

Dok om færdselsret
mv

Overskrift

Hørning Byråd

Østjysk Elforsyning, Odder

Hørning Sogneråd og Skanderborg Amtsråd (hver for
sig)

Gårdejer Christoffer Mortensen og fremtidige ejere af
matr.nr. 9a Blegind By, Blegind

Påtaleberettiget

7h Blegind By, Blegind

Matrikler:

ID

Blegindvej 45, 8362 Hørning

Ejendom:

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig/
offentligretlig

Type

Tilstand

Rådighed

Tilstand

Rådighed

Rådighed/
tilstand

7a (i dag
også 7g
og 7h)

7a (i dag
også 7g
og 7h)

7h

7a (i dag
også 7g
og 7h)
m.fl.

Vedr.
matr.nr.

Ejer:

Ja

Ja

Ja

Ja

Vedr. lokalplanområde?

Matr. 7h var endnu ikke udstykket fra matr. 7a ved servituttens vedtagelse.

Deklaration om tilslutning til
kollektivt varmeforsyningsanlæg. Tilslutningspligten betyder
at ny bebyggelse skal tilsluttes
det kollektive varmeforsyningsanlæg ved ibrugtagning af bebyggelsen.

Ret til at lade anbringe jordkabler og transformerstationer. 10
kV kabel løber gennem
matr.nr. 7g og 7h.

Akt: 64_E-I_493.
Oversigtsarealer i T-krydset
Blegindvej/Herredsvejen. Inden
for arealet må der ikke forefindes noget, der overstiger 0,80
m.

Der findes intet kort til denne
servitut, som viser hvor færdslen må foregå.

Vejret lyst for 7a, 9b og 8 Blegind By, Blegind.

Akt 64_E-I_493.

Bemærkning

Kurt Falk Andreasen

Aktion

Nej

Nej

Nej

Nej

Aflyses med lokalplan?
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17.05.200010957-64

SERVITUTREDEGØRELSE

8

5

Dok. om ret for Tele
Danmark A/S til kabler
i jorden m.v. Om yderl.
resp. se akt. (2a)

Tele Danmark A/S

Privatretlig

Rådighed

7h (udstykket af
7a)

Ja
Tilladelse til at have kabler liggende i jorden i tracé. Kablerne er nedlagt i en dybde på
110 cm. Idet den nødvendige
sikkerhedsmargin udgør 50
cm, kan jorden omkring kablerne frit bearbejdes med markredskaber, der ikke går dybere
end 60 cm.

Nej

BILAG 7
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09.01.19961075-64

26.02.19977726-64

10.02.19985557-64

05.10.199843164-64

1

2

3

4

SERVITUTREDEGØRELSE

9

Dato-lb.nr.

Lokalplan nr. 26
19/11 1998 lyst påtegning om ændr. vedr.
tag

Kabelanlæg m.v.
Resp. ompr. og pr.
Vedr. 2A

Kabelanlæg m.v. på 7a

Dok om vandledning,
Vedr 20a

Overskrift

-

AURA El-net A/S

Østjysk Elforsyning,
Odder

Stationsbyens Vandværk og/eller ejeren af
matr. nr. 10b Blegind
By, Blegind.

Påtaleberettiget

20a Blegind By, Blegind

Matrikler:

ID

Blegindvej 42, 8362 Hørning

Ejendom:

-

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig

Privatretlig/
offentligretlig

Type

-

Rådighed

Rådighed

Rådighed

Rådighed/
tilstand

20 (i dag
20a m.fl.)
m.fl.

20 (i dag
20a m.fl.)
m.fl.

20 (i dag
20a m.fl.)
m.fl.

20a

Vedr.
matr.nr.

Ejer:

Nej

Nej

Nej

Nej

Vedr. lokalplanområde?

Med baggrund i en administrativ
skrivefejl i lokalplanens pkt. 8.2
ændres "tegltag" til "tegl- eller
betontagsten".

Ret til at efterse, vedligeholde og
udskifte 60 kV kabelanlæg med
deklarationsareal med en bredde
på 2 m. Inden for deklarationsarealet må der ikke opføres bygninger, etableres vej eller foretages terrænændringer uden forudgående tilladelse.

Påtegning findes i akt/fil 64_ODI_97.

Ret til at lade anbringe jordkabler og transformerstationer.

Der tillades ikke inden for 1 meter på begge sider af vandledningen at opføre grundmurede bygninger; at foretage beplantninger
af træer eller buske med dybtgående rødder; og at iværksætte
noget, der kan være til skade for
anlægget og til hinder for adgang til eftersyn, reparation eller
vedligeholdelse.

Ret til at efterse og vedligeholde
nedlagt vandledning Ø 40 mm.

Bemærkning

Lene Rye Jacobsen

Aktion

Nej

Nej

Nej

Nej

Aflyses med lokalplan?
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25.06.199922364-64

SERVITUTREDEGØRELSE

10

5

Tilslutningpligt til fjernvarme. 7A

Hørning Byråd

Privatretlig

Tilstand

20a m.fl.

Ja
Deklaration om tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Tilslutningspligten betyder at ny
bebyggelse skal tilsluttes det kollektive varmeforsyningsanlæg
ved ibrugtagning af bebyggelsen.

Nej

BILAG 7
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23.12.199745471-64

1

SERVITUTREDEGØRELSE

11

Dato-lb.nr.

Dok. om luftledninger
m.v. Vedr 2A
(påtegn. vedr. dok. nr.
49873)
l. ptg. 22.12.2003 vedr.
påtaleret, akt OD97

Overskrift

Østjysk Elforsyning,
Odder

Påtaleberettiget

50 Blegind By, Blegind

Matrikler:

ID

Blegindvej 39B, 8362 Hørning

Ejendom:

Privatretlig

Privatretlig/
offentligretlig

Type

Rådighed

Rådighed/
tilstand
50 (tidligere del
af 8a)
m.fl.

Vedr.
matr.nr.

Ejer:

Ja

Vedr. lokalplanområde?

Afvist fsv. ang. dele af 9a pga.
manglende angivelse af delnr.
og areal på dokumentet.

Ret til at anbringe en 150 kV
luftledning med master og tilbehør til brug ved fremføring af
elektricitet samt til at efterse,
vedligeholde og udskifte anlægget.

Påtegning findes i akt/fil 64_ODI_97.

Bemærkning

Aktion

Hørning Stationsbys Vandværk AMBA

Nej

Aflyses med lokalplan?
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BILAG 8
MILJØVURDERING AF PLANEN
Lokalplan nr. 1148

MILJØRAPPORT
MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL:
LOKALPLAN NR. 1148 - NY SKOLE I HØRNING
Denne miljøvurdering er udarbejdet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM), lov nr. 1225 af 25. oktober 2018.

INDLEDNING
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), herefter
Miljøvurderingsloven, skal lovpligtige planer og programmer, som tilvejebringes af offentlige myndigheder, vurderes med henblik på behovet for en konkret miljøvurdering for den pågældende plan
eller program.
Planforslaget er omfattet af lovens § 8, stk. 1, nr. 1 (bilag 2, punkt 10 b, anlægsarbejde i byzone og
punkt 10 e, bygning af veje) og § 8, stk. 2. Planen omfatter et mindre område på lokalt plan efter
lovens § 8, stk. 2, og skal således kun miljøvurderes, hvis det på baggrund af en screening vurderes,
at planen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.
Skanderborg Kommune har på baggrund af en screening/scoping vurderet, at planforslaget kan have
væsentlig indvirkning på miljøet for så vidt angår: Risiko for forurening af grundvandsressourcen,
nærhed til boringer.
Derfor ledsages lokalplanforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven af en af Skanderborg Kommune udarbejdet miljøvurdering/miljørapport. Omfanget er afgrænset til at vedrøre: Risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til boringer.
I miljørapporten er indsat den nævnte miljøscreening/-scoping samt en til forslag til kommuneplantillæg nr. 16-20 udarbejdet grundvandsredegørelse. Derefter følger afsnit om:
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•

Planens hovedformål, indhold og forbindelse til andre planer

•

Den nuværende miljøstatus

•

Den sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres

•

Miljøbeskyttelsesmål

•

Miljøvurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning

•

Afbødende foranstaltninger

•

Alternativer og forudsætninger for miljøvurdering

•

Overvågning

•

Ikke-teknisk resume

BILAG 8
MILJØVURDERING AF PLANEN
Lokalplan nr. 1148
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MILJØSCREENING/-SCOPING
Screening for miljøvurdering af lokalplan 1148 - Ny skole i Hørning

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.
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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)

1.00

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed

1.01

Risiko for kriminalitet

x

1.02

Trafikafvikling (f.eks.
belastning, barriereeffekt)

x

1.03

Risiko for ulykker i trafikken

x

1.04
1.05

Sikkerhed generelt
Sikkerhed i forhold til
beredskab (f.eks. brand,
eksplosion, giftpåvirkning)

X
x

Da stedet ligger lidt afsides, vil det være en
fordel at have blik for det
kriminalpræventive i kommende
vinderprojekt og projektering.
En skole placeret syd for hvor den er i dag
vil trække trafikbelastningen i en anden
retning end den er i dag. Det skal sikres ved
veje og krydsningers indretning at der tages
højde for den forventede fremtidige
trafikbelastning.
Det skal sikres at skolens vejtilslutning
indrettes på en hensigtsmæssig måde og at
der er indarbejdet sikre krydsninger for
bløde trafikanter. Skanderborg Kommune
har en stor ambition om at alle skolebørn
som har mulighed for at være
selvtransporterende bør være det og der
skal stilles vej og stianlæg til rådighed som
er indrettet efter det. Den nye skole ligger
godt placeret i forhold til skoledistriktet og
derfor forventes en meget stor andel af
skolebørn at komme på gåben eller cykel.
Ved en eventuel K&K langs Blegindvej, skal
der være særlig opmærksomhed på at lave
en adkomst og frakørsel som er i
overensstemmelse med hastigheden på
Blegindvej.
Østjyllands Brandvæsen har på tidspunktet
for 1. screening (18. januar 2019) ikke
bemærkninger til lokalplanen. Der er ingen
særlig risiko for brand og eksplosion. Hvis
det viser sig, at det maksimale antal etager
overstiger 3, vil Østjyllands Brandvæsen
gerne involveres i planen.
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1.06

x

1.08
1.09
1.10

Vibrationer, virksomheder,
landbrug, andet
Vibrationer, trafikanlæg,
jernbane
Visuelle gener
Skyggevirkninger
Støjpåvirkning, virksomheder

1.11

Støjpåvirkning, trafikstøj

x

1.12

Sundhedstilstand (f.eks..
arealer til bevægelse)

x

1.13

Svage grupper (f.eks..
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

1.07

1.14
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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

Miljøklasse for dette projekt vurderes som
værende miljøklasse 3 med en vejledende
afstandsgrænse til følsom anvendelse
(nærmeste bolignaboskel) på 50 meter.
Under forudsætning af, at der holdes 50
meter til nærmeste villahaveskel for skole,
indendørs idrætsfaciliteter, legepladser og
boldbaner, SFO mm. vil der ikke være
væsentlige indvirkninger. Dette er dog ikke
afklaret for nuværende så krydset kan
ændres.
Støj fra legende børn kan give anledning til
gener hos de omboende. Ved indretning af
legeplads / skolegård bør der tages hensyn
til boliger i nærheden. For at minimere
støjgenerne er en placering i nogen afstand
fra boliger hensigtsmæssig – også ud over
de 50 meter. Anlæg kunne med fordel
placeres mod syd og/eller afskærmet ved
bygninger.
På den tegning der er præsenteret (uden
målestok!) er boldbaner placeret længst
mod nord og boligområdet. Denne
placering er ikke hensigtsmæssig og
xboldbaner og legepladser foreslås placeret
sydligt
Det skal sikres at området kan indrettes så
gældende støjgrænser kan overholdes evt.
ved støjdæmpende foranstaltninger.
Der skal være - og vil blive - arealer til
bevægelse i forventeligt omfang i forhold til
de pågældende anvendelser.

BILAG 8
MILJØVURDERING AF PLANEN
Lokalplan nr. 1148

4/12

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)

1.15

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen generelt

x

Afstandsmæssigt kan det dog evt. genere
nogle, at en midtbyskole (Bakkeskolen)
flyttes til udkanten af byen.

1.16

Begrænsninger og gener mht.
landbrug og virksomheder

X
(V)

Der lægges ingen begrænsninger på
omkringliggende virksomheder og der er
ikke nærliggende virksomheder der vil
påvirke projektet.

X
(L)

Skolen med tilhørende faciliteter bør som
beskrevet under støj placeres minimum 50
meter fra boligskel.
Både sydøst og sydvest for området ligger
svineproduktioner.
Lugtgene afstanden til byzone fra
Blegindvej 59 er på baggrund af en
overslagsberegning vurderet til ca. 850 m,
og fra Fregerslevvej 45 ca. 950 m. Se figur
og beregninger til sidst i dokumentet.
Ingen af genegrænserne er i konflikt med
lokalplan området i forhold til lugtgener fra
landbrug.
Fregerslevvej 45 har byzone tættere på
allerede i dag. Mulighederne for udvidelse
på denne ejendom er derfor uændret.
Blegindvej 59 vil få byzone tættere på end
der er i dag, og vil dermed blive begrænset i
deres muligheder for at udvide dyreholdet,
i forhold til den produktion som findes i
dag
på ejendommen.

1.17 [Andet]
2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
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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)

2.01

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

x

Der er ikke i området registreret beskyttet
natur, men området ligger umiddelbart op
til beskyttet vandhul mod nordvest. Der vil
i den efterfølgende planlægning skulle tages
de fornødne hensyn i forhold til evt.
konflikter ved indirekte påvirkninger af
f.eks. hydrologi eller skyggeforhold.
Krydset i ”Ikke væsentlig indvirkning” er
sat under
forudsætning af, at potentielle konflikter
afværges. Ændringer i tilstanden i
beskyttede naturområder – direkte eller
indirekte - kan kun ske efter dispensation.
Dispensationsbeføjelsen administreres
restriktivt.

2.02

Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og
Ramsarområder

x

Der er ikke Natura 2000-områder inden for
området. Nærmeste område er N233
Brabrand Sø med omgivelser, der ligger ca.
6 km mod nord. Projektet er ikke af en
karakter, der kan påvirke et Natura 2000område på så stor afstand

2.03

Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter

x

Der er ikke registreret rødlistede plante- og
dyrearter samt bilag IV arter i området,
men da området er et landbrugsareal,
vurderes plante- og dyrelivet at omfatte
almindeligt forekommende arter i
landbrugslandet, herunder haren, som er
vurderet sårbar på
rødlisten. Da området er af begrænset
udstrækning, og da der findes tilgrænsende
landbrugsarealer, vurderes det som
usandsynligt, at projektet vil medføre
væsentlige påvirkninger af arterne i
landbrugslandet.

2.04

Dyreliv

x

Der er ingen registreringer af livet i
området, men vandhullet mod nordvest er
med stor sandsynlighed yngle- og
rasteområde for fredede padder og evt.
vandfugle. Se i øvrigt 2.01 og 2.06.
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2.05

Planteliv

x

2.06

Spredningskorridorer

x

2.07
2.08
2.09
3.00

Lavbundsområder
Grønne områder
[Andet]
Landskab og jordbund

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 ingen registreringer plantelivet i
området. Det anbefales, at man indtænker
biologisk mangfoldighed i dele af
friarealerne og omkring områder til
regnvandsopsamling ved f.eks. at undgå
udsåning af plænegræs-blandinger,
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.
Området er ikke udpeget som økologisk
forbindelse i gældende kommuneplan, men
det vurderes som sandsynligt, at hele det
lavtliggende område omkring vandhullet
fungerer som spredningskorridor for bl.a.
padder. Der skal derfor sikres et
lavtliggende, naturpræget blågrønt bånd
mellem vandhullet mod nordvest og
lavbundsarealer mod nordøst. Krydset i
”Ikke væsentlig indvirkning” er sat under
forudsætning af, at ovennævnte bånd
etableres.
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3.01

Landskabelig værdi

x

Området er i landskabsplanen udlagt som
et område med generel landskabelig
interesse. I områder af generel landskabelig
interesse skal landskabets karakter
vedligeholdes/opretholdes ved at indpasse
ændret arealanvendelse, tekniske anlæg og
nyt byggeri under hensyntagen til
landskabets karakter.
Området er karakteriseret som et bølget
landskab. I det bølgede og åbne
landbrugslandskab bør
landskabskarakteren, betinget af det flade
terræn og de dyrkede markflader med
sparsom bevoksning af læhegn og solitære
træer, som enkelte steder brydes af
markante skovbryn, bevares og styrkes.
Landskabets karaktergivende træk med en
landskabeligt tilpasset bebyggelse, generelt
placeret lavt i terrænet, bør videreføres ved
indpasning af eventuelle nye tekniske
anlæg samt nyt byggeri. Landskabets
visuelle sammenhænge, navnlig over de
store landbrugsflader med vide
udsigtsmuligheder, bør bevares og styrkes.
I det konkrete område stiger terrænet fra
nordøst mod sydvest med små lavninger i
terrænet. Landskabet er i dag åbent og der
er i området lange kig, der dog er delvist
forstyrrede af højspænding og spredt
bebyggelse. Fra den planlagte rundkørsel
og mod nordøst er et langt kig (se foto).

Arealet ligger i den nordlige del af en
markant stjerneudskiftning omkring
landsbyen Blegind. Strukturen i
udskiftningen udgøres af markskel
herunder beskyttede diger og levende hegn.
Området ligger med Hørning By mod nord
og det åbne land mod syd. Langs Blegindvej
findes en række (der er huller i rækken)
egetræer der med fordel kan bevares.
I forhold til landskabet vurderes en
disponering af området med beplantning,
lavbund og byggefelter som vist på
Schønherrs tegning at fungere fint.
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3.02
3.03

Geologiske særpræg (jordlag)
Geologiske særpræg
(landskab)

3.04
3.05
3.06

Jordforurening
Okkerforurening
Risiko for forurening

3.07
3.08

Jordhåndtering/flytning
Skovrejsning/skovnedlæggelse

3.09

Fredning

3.10

Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger

3.11 [Andet]
4.00 Vand
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x

x
X
(L)
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)

Områder med lavbundssignatur vil være
ideelle at friholde for byggeri og
beplantning, da de kan skabe indsigt/udsigt
og visuelt binde områder sammen. På
samme måde kan beplantning
(skovrejsning) og diger/markskel skabe
rammer, retning og struktur. Vi bør være
opmærksomme på ikke at plante for tæt på
sydsiden af de eksisterende boliger. Fint
med en afskærmning mod skolen, men
træerne vil på sigt give skygge i haverne.
Kommende byggeri og øvrige anlæg bør i
øvrigt tilpasses det bølgede landskab med
mindst mulig regulering af terræn.
x
x

Området er ikke udpeget som geologisk
rammeområde eller geologisk
interesseområde.

X(V)
x

x
x

Der arbejdes særskilt med
skovrejsningstemaet som en del af den
grønne ring omkring Hørning. Hvis der
samlet set etableres skov på mere end 0.5
ha i området skal der foretages en
VVMscreening.
Vær opmærksom på afstand fra skov til
højspænding.
Der findes ikke fredede områder i
nærheden af området
Områdets afgrænses mod øst af et beskyttet
sten- og jorddige. Diget er omfattet af
Museumslovens med et forbud mod
tilstandsændringer i diget.
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4.01

Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

4.02

Udledning af spildevand

4.03

Klimatilpasning

x

4.04

Grundvandsforhold

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)

Området er planlagt separatkloakeret
område, og Skanderborg Forsyning skal
derfor håndtere overfladevand. Der skal
etableres et regnvandsbassin i området der
skal dimensioneres efter normal praksis.
Afledning fra bassinet til Sommerbækken
via en vandbremse. Der skal ansøges om og
udarbejdes en udledningstilladelse.
Kræver det spildevandstillæg?
18.09.2019, Ændringerne i byggefelter
kræver ikke et tillæg til spildevandsplanen.
Kloakoplande tilpasses de nye byggefelter.
Processpildevand og
tilslutningstilladelser?
Giver planen risiko for oversvømmelse
inden- og udenfor planområdet uden at
anvise tiltag til at imødegå den?
Er planområdet udpeget som et
indsatsområde uden at tage tilstrækkeligt
hensyn til det?
Nej.
Der skal sikres fornuftige strømningsveje
for ekstremregn (større end T5 hændelser),
så vandet afledes til områder, hvor det ikke
medfører gener. Der bør udarbejdes en
skitse der viser dette.
Er planområdet udpeget som et
indsatsområde uden at tage tilstrækkeligt
hensyn til det?
Nej.
Grundvandforholdene i
området er beskrevet i
Grundvandsredegørelse, der blev
udarbejdet i forbindelse med
kommuneplan
tillægget.
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4.05

Risiko for forurening af
grundvandsressourcen,
nærhed til boringer

4.06

Vandforsyning

x

x

4.07

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

Luftforurening (støv og andre
emissioner)

5.02

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

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
(V)
X
(L)

Det er i Grundvandsredegørelsen bestemt,
at bygherre i forbindelse med
lokalplanprocessen skal redegøre for
hvordan området sikres mod forurening af
grundvandet fra bl.a. håndtering af
overfladevand, udvaskning af
miljøfremmede stoffer fra byggematerialer
og vedligehold af disse, pleje af befæstede
arealer mm.
Området ligger inden for
Hørning Stationsby Vandværks
interesseområde.

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
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7.01

Kulturhistoriske værdier

x

7.02

Arkitektoniske værdier

x

Der er ikke udpeget kulturhistoriske
værdier i området. Der findes en
stjernestruktur omkring Blegind, se afsnit
3.01 under landskab.
Lokalplanområdet i sig selv er ubebygget.
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7.03

Arkæologiske værdier

x

7.04

Kirker og deres omgivelser

x

7.05

Fredede eller
bevaringsværdige bygninger
7.06 [Andet]
8.00 Materielle goder

x

8.01

x

8.02
8.03

Arealer og bygninger med
social værdi (f.eks. gadekær,
forsamlingshus)
Matrikulære sager i gang
(f.eks. særlige forhold)
[Andet]

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 i sydkanten af arealet registreret en
overpløjet gravhøj, og der er i samme
området gennem de sidste par år fundet
flere dele til et bronzesværd fra bronzealder
med detektor. Ud fra topografi er der risiko
for tilstedeværelse af arkæologiske
fortidsminder i form af bebyggelser og/eller
grave/gravpladser m.m.
Inden for lokalplanens rammer er der
potentiale for tilstedeværelse af vigtige
arkæologiske levn, og Museum
Skanderborg vil derfor anbefale, at der
foretages en arkæologisk forundersøgelse
forud for diverse jordarbejder på arealerne
efter Museumslovens § 25.-27:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0
710.aspx?id=162504 . En forundersøgelse
vil beløbe sig til ca. kr. 35-38.000.- pr. ha.
Projekter vurderes ikke at påvirke
kirkemiljøer eller indsigten til kirker.
Lokalplanen er i sig selv ubebygget.

x

9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer
9.01
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[Skriv selv relevant tekst]
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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 at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet,
og planforslaget skal derfor miljøvurderes.
Da planforslaget ikke kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, sendes
beslutningen om at miljøvurdere planforslaget ikke i høring hos andre myndigheder.
Screeningen er foretaget i september 2019 af Skanderborg Kommune med Plan og Byudvikling som
tovholder.
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GRUNDVANDSREDEGØRELSE (FRA FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16-20)

Bilag 3 | Grundvandsredegørelse for Kommuneplantillæg 16-20
for Hørning syd
Supplement til gældende grundvandsredegørelse
Hvad er en grundvandsredegørelse?

En grundvandsredegørelse er kommunens redegørelse for, at det er nødvendigt og sikkert at byudvikle i et
område, som ellers burde friholdes for byudvikling af hensyn til grundvandet.
I Skanderborg Kommune er ca. halvdelen af kommunes areal udpeget som område med særlig
drikkevandsinteresse (OSD). OSD udpeges af staten, hvor grundvandet har regional betydning for den
nuværende og fremtidige vandforsyning. Det er altså her vi i fremtiden skal hente vores drikkevand.
Målet i Danmark er at beskytte grundvandet så det sikres, at den danske vandforsyning fortsat kan baseres på en
grundvandsressource, som er så ren, at der som udgangspunkt alene kræves en simpel vandbehandling. Det er
kommunens opgave at sikre en konkret målrettet indsats, hvor den generelle regulering ikke er tilstrækkelig.
Grundvandsredegørelsen er en konkret indsats i forhold til grundvandsbeskyttelse, der har til formål at sikre en
helhedsorienteret kommuneplanlægningen. Sådan at nye byudviklingsområder placeres bedst muligt ud fra en
samlet afvejning af interesser.

Hvornår laves en grundvandsredegørelse?

Grundvandet skal beskyttes i OSD. For at sikre dette har Byrådet besluttet 1, at nye arealudlæg til byudvikling så
vidt muligt skal undgås i OSD og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD. Der er dog mulighed
for at udvikle i OSD, hvis der er redegjort for, at der ikke er andre placeringsmuligheder, og at byudviklingen ikke
udgør en væsentlig risiko for grundvandet.
Skanderborg Kommune har som grundlag for Kommuneplan 16 udarbejdet en grundvandsredegørelse. I
forbindelse med Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne Galten-Skovby, Hørning, Ry og Låsby er der i april
2018 udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse, som ved Kommuneplantillæggets endelige vedtagelse
er blevet indarbejdet i den gældende grundvandsredegørelse fra marts 2015.
Hvis Skanderborg Kommune ønsker at udlægge nye arealer til byudvikling indenfor OSD og indvindingsoplande
til almene vandværker uden for OSD, skal der laves en supplerende grundvandsredegørelse.
Hvis der udlægges nye erhvervsarealer i OSD skal der desuden redegøres til Staten, jf. bekendtgørelse om krav til
kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for disse.

Grundvandsredegørelsens indhold

I grundvandsredegørelsen skal det godtgøres:

x At der for byen og herunder dens status i bymønstret er et planmæssigt behov
x At der ikke er alternative placeringsmuligheder i forhold til udviklingen af det pågældende område
x At byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.
Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune vedtaget september 2017, retningslinje 8.
https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1178

1
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x At der ved anden ændret arealanvendelse end til egentlig byudvikling, for eksempel biogasanslæg er et
planmæssigt behov, og at evt. anlæg ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

Lovgrundlag

Denne redegørelse er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinje 8 i Rammeplan for
grundvandsbeskyttelse 2017-2015. Rammeplanen har ophæng i Vandforsyningslovens § 13c. Der kan ikke
dispenseres fra Rammeplanens retningslinjer, hvilket betyder, at grundvandsredegørelsen er en forudsætning
for kommuneplantillægget.
Redegørelsen har desuden ophæng i Planlovens § 11e stk. 1 nr. 4 og 6.

Området og bagrund for ønsket om udvikling

Denne grundvandsredegørelse vurderer på ny arealanvendelse til offentligt formål i forbindelse med behovet for
etablering af ny fuldt 3-sporet skole i Hørning Syd, idet nuværende areal ved Bakkeskolen ikke kan optimeres til
en moderne tidssvarende folkeskole med bl.a. gode udearealer.
Ændringerne forventes at træde i kraft i foråret 2019 som følge af Byrådets endelige vedtagelse af
Kommuneplantillæg 16-20 for Hørning Syd.

Kommunens planlægningsmæssige behov

I dette afsnit bliver det planlægningsmæssige behov for placering af areal til offentligt formål vurderet.
Hørning by har sammen med Blegind to skoledistrikter; et for Højboskolen (2 spor 0.-9. klasse) i den nordlige del
af byen og et for Bakkeskolen (3 spor 0.-9. klasse), der er beliggende ved byens centrum. Der er i 2017 i
forbindelse med §17,4 udvalget for ’Langsigtet løsning af skolekapacitetsudfordring i Hørning’ 2 set på
udviklingsmulighederne inden for skoleområdet. Her er det vurderet, at der er et kapacitetsmæssigt behov for at
gå fra 2 til 3 spor på Højboskolen. På Bakkeskolen ser børnetallet for nuværende ud til at være konstant over de
næste år, og der er forventes derfor ikke kapacitetsmæssigt behov for at udvide skolen med ekstra spor.
Derimod er skolen i dag i så dårlig stand, og der er allerede store pladsproblemer på skolen, som ikke kan løses
inden for skolens eget areal. Det er derfor besluttet, at der skal findes nyt areal til Bakkeskolen.
Vurderingerne på børnetal er ikke set i relation til fremtidige nye byudlæg uden for gældende Kommuneplan
16’s tidsperspektiv. Fremtidige nye byudlæg vil efter al sandsynlighed ændre på kapacitetsbehovet. Derfor skal
det kommende areal til offentligt formål potentielt kunne rumme en 4 sporet skole. Samtidig er det ønsket at
sikre fornødne areal, der også kan rumme andre offentlige funktioner, f.eks. institutioner og andre relationelle
aktiviteter inden for et samlet område over tid, der følger byens og skoledistriktets udvikling.
Der har i forbindelse med §17,4 udvalget for ’Langsigtet løsning af skolekapacitetsudfordring i Hørning’ været
peget på to mulige placeringer for ”Ny Skole. Begge placeringsmuligheder ligger inden for Bakkeskolens distrikt
og samtidig syd for banelegemet.
Her er valgt byggegrunden øst for Blegindvej, idet den opfylder målene for:

https://www.skanderborg.dk/Files/Files/dagsordner/committee_187114/agenda_308770/documents/d3b4c5f0892f-4413-a0b1-dcc80ce8096a.pdf
2
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x Det fornødne areal, også set i forhold til eventuelle fremtidige behov for yderligere institutionskapacitet i
Hørning og opland i fbm. byudvikling og nye byudlæg.

x Gode muligheder for sikre skoleveje fra hele distriktet.
x Let adgang til natur og landskab
x Sikring af grundvandsressourcen, hvorfra drikkevandet til bl.a. Hørning hentes

Planmæssig vurdering af området

Området er beliggende øst for Blegindvej og syd for eksisterende boligområde ved Nørregårds Allé og er på ca.
16 ha.
Blegindvej skal fungere som skolevej og adgangen hertil kan let sikres for både bilister og bløde trafikanter.
Derudover er der gennem planlægningen mulighed for at sikre gode forbindelser til Byen, boligområderne og
omkringliggende landskab og natur.
Nordøst for området findes store natur- og landskabområder, som gennem planlægning og/eller erhvervelse kan
bidrage positivt til byen og skolen. Ligeledes er der gode terrænmæssige forhold for afledning af regnvand og
klimavand.
Det store areal giver mulighed for at kombinere bygningsmasse med natur og landskabsinteresser.
Ved kommunal erhvervelse af det store areal, kan det desuden sikres, at der f.eks. kan plantes skov og/eller
etableres lysåben natur på arealet. Såfremt Skanderborg Kommune erhverver yderligere arealer uden for
området eller der indgås aftale med Naturstyrelsen om skovrejsning, giver dette yderligere muligheder for at
beskytte grundvandet og boringsområdet i det sydøstlige hjørne.
Ny skov i denne del af Hørning vil kunne bidrage til byens rekreative struktur – Den grønne ring omkring Hørning.

[25]
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Alternative placeringsmuligheder i forhold til udvikling af området

Område Vest er et alternativ til udpegede område. Det er beliggende syd for eksisterende Herredsvej og er på
ca. 10 ha og dermed væsentligt mindre end område Øst.
2For at få adgang til naturen og landskabet lige syd for området vil det være nødvendigt enten at ”krydse” under
højspændningsnettet, eller alternativt at skabe adgang til rekreative arealer længere væk, hvilket er
uhensigtsmæssigt.
En alternativ placeringsmulighed er ved Kærvej. Dette område ligger imidlertid ikke centralt for skoledistriktet.
En placering her vil også være svært at skabe en god vej- og stibetjening til. Derudover vil en ny skole ved Kærvej
efter al sandsynlighed hurtigt blive ”klemt inde” uden relationer til skoledistrikt eller by, samt forringede
udvidelsesmuligheder.
En anden alternativ placeringsmulighed er syd for Herredsvejen mod vest. Men også denne placering vil rykke
væk fra skoledistriktets beboelsesmæssige centrum.
Et tredje alternativ placeringsmulighed er på det nuværende sportsplads på Fregerslevvej som benyttes af
Bakkeskolen i dag. Området er imidlertid for småt, til at kunne rumme en fremtidig skole. Derudover er området
begrænset af Fregerslevvej, Herredsvejen og boligområder, der gør området ufleksibelt i sin fremtidige brug.
Der er nogle større områder omkring Blegind, men det betyder, at rigtig mange må pendle til Blegind for at
komme i skole, hvilket vil ændre strukturen markant for byen, i en grad som Blegind ikke er planlagt til.
Der er for nuværende ikke yderligere alternativer, der lever op til de nævnte forudsætninger.

Risiko for forurening af grundvandet
Hydrogeologisk vurdering

Området syd for Hørning er placeret i område med særlig drikkevandinteresse (OSD). Staten har på baggrund af
grundvandskortlægningen udpeget store dele af området som nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) (se Figur 2).
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Figur 1 viser statens udpegninger fra grundvandskortlægningen i Hørning.

Statens grundvandskortlægning (Solbjerg-Fillerup og Østerby kortlægningerne) viser, at geologien i området
består af sand og ler. Lertykkelsen er i store dele af området mindre end 15 m. Staten har derfor udpeget disse
områder som nitratfølsomt indvindingsområde, fordi der ikke findes et sammenhængende lerdæklag over
magasinet. Grundvandsressourcen vurderes, i de dele af området som Staten har udpeget som følsomme, at
være dårligt beskyttet mod nedsivning af forurenende stoffer.
Hørning Stationsby Vandværk, Blegind Vandværk og Aarhus Vand (Raunholt-Tiset Kildeplads) har aktive
indvindingsinteresser syd for Hørning. Hørning Stationsby Vandværks kildeplads er placeret vest for Blegindvej.
Kildepladsens indvindingsopland strækker sig ind under Hørning By, mens kildepladsen grundvandsdannende
opland primært er udpeget syd, øst og vest for kildepladsen.
Blegind Vandværks og Aarhus Vands (Raunholt-Tiset Kildeplads) indvinder primært fra området omkring Blegind
By og sydøst for Blegind.
I forbindelse med statens grundvandskortlægning har Skanderborg Kommune og Hørning Stationsby Vandværk
kommet med bemærkninger til grundvandskortlægningen. Det har betydet, at Staten har valgt at se på
kortlægningen igen, og indsamlet ny geofysik for området. Staten er ikke færdig med at gennemse data endnu,
og vi ved derfor ikke med sikkerhed om den nye kortlægning giver anledning til ændringer i udpegningerne.
En gennemgang af den nye geofysik viser dog, at området er mere geologisk kompleks end den hydrogeologiske
model fra grundvandskortlægningen viser (se Figur 3). Tidligere har vi kunnet se områdets kompleksitet i
vandværket boringer (DGU nr. 98.1332 og 98.1334) (se Figur 4). Boringerne er placeret med en afstand på 55
meter fra hinanden. Den samme kompleksitet gør sig gældende i Statens undersøgelsesboring (DGU nr.
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98.1128), som er placeret ca. 200 meter mod øst fra vandværkets kildeplads. I denne boring ses vekslende lerog sandlag i hele boringens længde.

Figur 2 viser profil fra nordøst mod sydvest med hydrogeologien i området. Røde og brune farver er istidsaflejringer,
hvor røde farver repræsentere sand, mens de brune farver repræsentere ler. Under istidsaflejringerne findes de
prækvartære aflejringer. Den lyse blå er glimmersand, mens de mørke blå er ler. Ovenpå den hydrogeologiske model
ses de geofysik, som Staten har samlet ind i området.

[28]
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Figur 3 viser Statens undersøgelsesboring (DGU nr. 98.1128) og Hørning Stationsby Vandværks boringer.

Byggegrund øst for Blegindvej
Arealet er placeret i OSD, største delen af området er af Staten udpeget til nitratfølsom området. Arealet ligger i
indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Hørning Stationsby Vandværk.
Arealet er placeret meget tæt på Hørning Stationsbys Vandværks boringer, og kommuneplantillægget vil komme
til at ligge helt op af kildepladsens BNBO. Vandværket indvinder fra to boringer i den dybde på ca. 60 til 65 meter
under terræn.
Hørning Stationsbys Vandværk er det vandværk i kommune, hvor der forventes størst stigning i vandforbruget
på grund af udbygningen af byen syd for jernbanen. Hvis de udlagte perspektivarealer medregnes er prognosen
for Hørnings Stationsbys Vandværk vil det give en stigning på 168 %. Kildepladsens BNBO er i dag beregnet til en
radius på henholdsvis 56 m (DGU nr. 98.1332) og 69 m (DGU nr. 98.1334). Ved en øget indvinding vil BNBO have
en radius på henholdsvis 79 m (DGU nr. 98.1332) og 97 m (DGU nr. 98.1334).
Det skal sikres, at kommuneplan tillægget placeres uden for et BNBO, som er beregnet i forhold til vandværkets
fremtidige vandbehov.

Grundvandsbeskyttende tiltag

I Kommunes grundvandsredegørelse (februar 2015, revideret april 2018) er der i kapitel 9 redegjort for de
redskaber, som kommunen vil anvende for at sikre grundvandet i forbindelse med byudvikling og anden ændret
arealanvendelse.
Planloven giver ikke mulighed for, at kommunen kan forbyde brug af pesticider.

[29]
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Jf. Skanderborg Kommunes grundvandsredegørelse (februar 2015, revideret april 2018) vil det fremgå af
rammebestemmelserne, at ”området skal indrettes, så risikoen for grundvandsforurening minimeres og
grundvandsdannelsen sikres.”
Bygherre skal derfor i forbindelse med lokalplanprocessen redegøre for hvordan området sikres mod forurening
af grundvandet fra bl.a. håndtering af overfladevand, udvaskning af miljøfremmede stoffer fra byggematerialer
og vedligehold af disse, pleje af befæstede arealer mm.
I lokalplanlægning vil der blive indarbejdet bestemmelser, der sikrer mod forurening og medvirker til en fortsat
grundvandsdannelse, på baggrund af bygherres projekt samt afsnit 9.6 i Skanderborg Kommunes
Grundvandsredegørelse af februar 2015 (revideres april 2018).

Konklusion

Der er i denne redegørelse set på mulighederne for at placere en ny skole i Hørning syd. Da området har særlig
drikkevandsinteresse og store dele ligger mindre en 300 m fra vandværkets boringer, er varetagelsen af
grundvandsinteressen blevet afvejet i forhold til andre interesser.
Adgang til naturområder og adgangsforhold til og fra skolen i forhold til nærliggende boligområder taler for
område øst, da denne placering ikke forudsætter, at Herredsvejen skal krydses af børn og unge. Blegindvej har
ligeledes mulighed for at optræde som en central nerve for hele skoledistriktet.
Byggegrunden øst for Blegindvej giver desuden mulighed for, at kommunen erhverver arealer, der ved
etablering af skov og/eller lysåben natur dels vil beskytte grundvandet, og dels bidrage til byens rekreative tilbud
og struktur – Den grønne ring omkring Hørning.
Det vil være krav til, at området sikres mod forurening af grundvandet gennem et grundvandsvenligt
materialevalg og indretning af området.

[30]
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PLANENS HOVEDFORMÅL, INDHOLD OG FORBINDELSE TIL ANDRE PLANER
Planens formål, indhold og forbindelse til andre planer er beskrevet i lokalplanforslagets redegørelsesdel.
For så vidt angår emnet grundvand er det en bestemmelse i kommuneplanrammen 40.O.15, at lokalplanen for ny skole i Hørning skal indeholde krav, der sikrer, at området bliver indrettet, så risikoen
for grundvandsforurening minimeres, og grundvandsdannelsen sikres.
Derudover er det i grundvandsredegørelsen til kommuneplantillæg nr. 16-20 bestemt, at bygherre i
forbindelse med lokalplanprocessen skal redegøre for, hvordan grundvandet sikres mod forurening
fra blandt andet håndtering af overfladevand, udvaskning af miljøfremmede stoffer fra byggematerialer og vedlighold af disse, pleje af befæstede arealer m.m.

DEN NUVÆRENDE MILJØSTATUS
Inden for lokalplanområdet
På tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget er situationen, at der inden for det meste af lokalplanområdet - nærmere bestemt på den store mark nordøst for Blegindvej - bliver dyrket økologisk
jordbrug.
Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger omgivet af: Mod øst boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring
vandværkets to boringer, mod sydøst Energinets 150 kV højspændingsluftledning og mere areal med
økologisk dyrket jordbrug, mod syd Hørning Stationsbys Vandværk og længere mod syd areal med
konventionelt dyrket jordbrug, mod vest et ubebygget areal kommuneplanlagt til boligformål m.v.,
mod nordvest lokalplanområde 1070 med boliger, institution samt bynær natur, og endelig mod nord
naturbeskyttelsesinteresser og lavbundsområder op mod kommunegrænsen til Aarhus Kommune.

DEN SANDSYNLIGE UDVIKLING, HVIS PLANEN IKKE GENNEMFØRES
Hvis planen ikke gennemføres, kan det økologiske jordbrug fortsætte, men Hørning vil mangle plads
til større skolekapacitet og idrætsfaciliteter.
Op til lokalplanlægningens igangsætning har den fremtidige skoles placering været nøje overvejet.
Det andet af ”top 2 placeringerne” i opløbet lå på et umiddelbart lige så vanskeligt sted i forhold til
grundvandet. Men det nu aktuelle lokalplanområde havde blandet andet den fordel, at det bedre
kunne bidrage til at holde by og byvækst geografisk samlet.
Byrådet har med forslag til kommuneplantillæg nr. 16-20 for Hørning Syd, som er i offentlig høring
fra den 6. februar 2019 til den 3. april 2019, meldt tydeligt ud, at man ønsker at øge kapaciteten for
skole og idræt i Hørning, og at man ønsker det inden for det aktuelle lokalplanområde.
Hvis planerne ikke gennemføres, er det svært at sige, hvad der så vil ske. Selv hvis det andet af ”top 2
placeringerne” i opløbet om den fremtidige skoles placering blev valgt i stedet for, ville man umiddelbart stå med de tilsvarende vanskeligheder i forhold til grundvandet.

MILJØBESKYTTELSESMÅL
Skanderborg Kommune har på tre niveauer miljøbeskyttelsesmål, der vedrører beskyttelsen af
grundvandet: I rammeplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2025, i kommuneplanretningslinje og i
kommuneplanbestemmelse for den enkelte ramme 40.O.15 Skole øst for Blegindvej:
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Byrådet har i Rammeplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2025 fastsat følgende retningslinje for
byudvikling og anden ændret arealanvendelse:
Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger
uden for OSD skal så vidt muligt friholdes for byudvikling og ændringer af allerede planlagte områder til mere grundvandstruende aktiviteter.
Der kan dog udlægges arealer til ny byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande til almen vandforsyninger, hvis det kan godtgøres:
•

At der for byen og herunder dens status i bymønstret er et planmæssigt behov

•

At der ikke er alternative placeringsmuligheder i forhold til udviklingen af det pågældende
område

•

At byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

•

At der ved anden ændret arealanvendelse end til egentlig byudvikling, for eksempel bio		
gasanlæg er et planmæssigt behov og at evt. anlæg ikke indebærer en væsentlig risiko for
forurening af grundvandet.

Områder med målrettet grundvandsbeskyttelse og boringsnære beskyttelsesområder skal friholdes
for byudvikling.
Der er i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 16-20 udarbejdet en grundvandsredegørelse i overensstemmelse med retningslinjen. Det er den grundvandsredegørelse, der er indsat her i miljørapporten.
I den er det bestemt, at bygherre i forbindelse med lokalplanprocessen skal redegøre for, hvordan
grundvandet sikres mod forurening fra blandt andet håndtering af overfladevand, udvaskning af
miljøfremmede stoffer fra byggematerialer og vedlighold af disse, pleje af befæstede arealer m.m.
Byrådet har ifølge Kommuneplan 16 - Retningslinjer bl.a. følgende målsætninger:
Hensynet til grundvandet
Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger
uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling.
Inden for OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD kan der i det omfang, det fremgår af kommunens redegørelse for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande, ske byudvikling eller ændret
arealanvendelse, såfremt områder anvendes til boligformål, mindre grundvandstruende erhvervsformål (grundvandsklasse 1) eller potentielt grundvandstruende erhvervsformål (grundvandsklasse 2).
Inden for NFI (nitratfølsomme indvindingsområder) og grundvandsdannende oplande til almene
vandforsyninger kan der i det omfang, det fremgår af kommunens redegørelse for byudvikling og
anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande, ske byudvikling eller ændret arealanvendelse, såfremt områder anvendes til boligformål eller mindre grundvandstruende erhvervsformål
(grundvandsklasse 1).
Supplerende udlæg af arealer til byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for OSD og
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD kræver som udgangspunkt en supple-
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rende redegørelse for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande.
Lokalplaner for nye bolig- og erhvervsområder og for ændret anvendelse af eksisterende bolig- og
erhvervsområder i NFI og de grundvandsdannende oplande til de almene vandforsyninger skal
indeholde bestemmelser som minimerer omfanget af befæstede udearealer, og som forebygger
risikoen for grundvandsforurening. Hvor kun dele af et nyt bolig- eller erhvervsområde ligger i NFI
(Nitratfølsomme indvindingsoplande) og grundvandsdannende opland, skal denne del så vidt muligt
forbeholdes grønt fælles areal eller offentlige formål (f.eks. institutionsformål). De grønne områder
skal anlægges med lavt plejeniveau.
Lokalplaner for nye erhvervsområder og ændret anvendelse af eksisterende erhvervsområder i OSD
(Områder med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsopland skal tilsvarende indeholde
bestemmelser, som minimerer omfanget af befæstede udearealer, og som forebygger risikoen for
grundvandsforurening. Hvor kun dele af et nyt erhvervsområde ligger i OSD eller indvindingsopland,
skal denne del så vidt muligt forbeholdes grønt fælles areal.
I kommuneplanbestemmelse for den enkelte ramme 40.O.15 Skole øst for Blegindvej står der under
rubrikken ”Rammetekst miljøforhold”, at:
Området skal indrettes, så risikoen for grundvandsforurening minimeres og grundvandsdannelsen
sikres.

NATIONALE OG INTERNATIONALE MILJØBESKYTTELSESMÅL
Der er ikke Natura 2000-områder inden for lokalplanområdet. Nærmeste område er N233 Brabrand
Sø med omgivelser, der ligger ca. 6 km mod nord. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et
Natura 2000-område på så stor afstand.
Der er ikke registreret rødlistede plante- og dyrearter ellers bilag IV arter i lokalplanområdet, men
da størstedelen af lokalplanområdet er et landbrugsareal, vurderes plante- og dyrelivet at omfatte
almindeligt forekommende arter i landbrugslandet, herunder haren, som er vurderet sårbar på rødlisten. Da lokalplanområdet er af begrænset udstrækning, og da der findes tilgrænsende landbrugsarealer, vurderes det som usandsynligt, at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af arterne i
landbrugslandet.

MILJØVURDERING AF PLANENS SANDSYNLIGE VÆSENTLIGE INDVIRKNING
Risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til boringer
Som grundvandsredegørelsen peger på, så vurderes grundvandsressourcen på det aktuelle sted at
være dårligt beskyttet mod nedsivning af forurenende stoffer.
Planen vil sandsynligvis få en væsentlig indvirkning på omgivelserne, hvilket betyder, at planens
udnyttelse i sig selv vil medføre risiko for forurening af grundvandet.
Planen kan ikke i sig selv sikre grundvandsressourcen mod forurening.
Hvis grundvandet skal sikres mod forurening, så må det ske via andre tiltag end lokalplanen.
EU-retten og Planloven giver ikke mulighed for, at lokalplanen kan forbyde brug af pesticider eller
andre grundvandsskadelige stoffer, som eksempelvis biocider i byggematerialer.
Lokalplanen kan sikre, at området bliver indrettet, så overfladevandet fra arealer, hvor motoriserede
køretøjer må køre eller parkere, bliver afledt kontrolleret til bassin med tæt membran. Således mini-
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meres risikoen for grundvandsforurening en del.
Lokalplanen kan imidlertid ikke sikre, at der ikke findes miljøfremmede stoffer på bygningers udvendige overflader, belægninger og faldunderlag m.v., som, når det regner, kan udvaskes og nedsive til
grundvandet.
Lokalplanen kan heller ikke sikre, at vedligehold sker med f.eks. miljømærket maling, eller at ukrudt
mellem fliser fjernes med ukrudtbrænder eller dampteknik fremfor med pesticider.
Fordi området skal overgå til kommunal ejendom, så vil kommunens politik om ikke at anvende
pesticider gælde. Og fordi der vil være tale om kommunalt byggeri, så vil Byrådet kunne stille krav til
byggeriet i forbindelse med udbuddet. Men de tiltag har altså ikke med lokalplanen at gøre.
Det bemærkes, at lokalplanen skal indgå i udbudsmaterialet.

AFBØDENDE FORANSTALTNINGER
Der foreslås følgende afbødende foranstaltning:
Byrådet stiller udbudskrav, der sikrer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig risiko for, at miljøfremmede stoffer nedsives til grundvandet.
Dette kan for eksempel gøres ved ikke at anvende byggematerialer og produkter, der indeholder stoffer, som på grund af manglende binding, nedbrydning og omdannelse nedsives til grundvandet, hvis
det udvaskes fra byggematerialet eller produktet. Alternativt kan det sikres, at der ikke sker nedsivning af vand, der kan indeholder stoffer udvasket fra tage, facader, befæstede arealer, faldunderlag
m.m.
Derudover er det er en afbødende foranstaltning, at kommunen har en politik om ikke at anvende
pesticider på offentlige arealer.
Miljøvurderingsloven
Skanderborg Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven,
hvilket betyder, at der som minimum skal træffes en VVM-screeningsafgørelse. Dette gælder skoleprojektet såvel som efterfølge bygge og anlægsprojekter.
Bygherre skal i VVM-ansøgningen beskrive, hvilke foranstaltninger bygherre vil gennemføre for at
sikre grundvandet. Hvis ikke VVM-ansøgning dokumenterer, at projektet ikke udgør en væsentlig
risiko for grundvandet, vil projektet blive omfattet af krav om VVM-redegørelse.

ALTERNATIVER OG FORUDSÆTNINGER FOR MILJØVURDERING
Ved miljøvurderingen skal planforslaget sammenlignes med den udvikling, som forventes at finde
sted, hvis planen ikke gennemføres. Dette alternativ til den nye plan kaldes 0-alternativet (nul-alternativet).
Ved vurdering af dette planforslag er 0-alternativet den nuværende situation, som den ser ud i dag.
Det vil sige med størstedelen af lokalplanområdet dyrket som økologisk landbrug.
Grundvandsituationen med 0-alternativet er i dette tilfælde nem at beskrive: Økologisk dyrkede
marker er noget af det mest grundvandsvenlige, man kan forstille sig. Der er stort set ingen miljøfremmede stoffer, som kan udvaskes til grundvandet. Eneste kilde må være den motoriserede
trator, som er nødvendig for jordbruget.
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OVERVÅGNING
Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.
Vandværket foretager under alle omstændigheder de lovpligtige kontroller af det drikkevand, de
sender videre fra boringerne og ud til forbrugerne. Men det siger sig selv, at er der først fundet gift og
lignende i grundvandet, så er skaden sket.

IKKE-TEKNISK RESUME
Det er denne miljøvurderings formål at belyse, hvordan risikoen for forurening af grundvandsressourcen må forventes at blive, såfremt planområdet udnyttes fuldt ud til den bebyggelse, som planforslaget muliggør.
Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har medført krav om udarbejdelse af en
egentlig miljøvurdering, idet planforslaget kan have en væsentlig indvirkning på miljøet for så vidt
angår risiko for forurening af grundvandsressourcen. Der er derfor udarbejdet en miljørapport.
Miljørapporten viser, at lokalplanen ikke gyldigt kan sikre grundvandet mod forurening fra lokalplanens udnyttelse. Lokalplanområdet ligger som en udvidelse af Hørning by, hvor grundvandsressourcen vurderes at være dårligt beskyttet mod nedsivning af forurenende stoffer.
Regnvandet fra køre- og parkeringsarealer (for motoriserede køretøjer) kommer, pga. tæt belægning
og kontrolleret vandafledning til tæt bassin, ikke til nedsivning. Regnvandet fra de øvrige arealer
kommer til nedsivning. Områdets sårbarhed betyder, at udvaskning af miljøfremmede stoffer fra
bl.a. bygge- og anlægsmaterialer udgør en risiko for grundvandet, når vandet nedsiver til grundvandsmagasinet. Og det kan hverken lokalplan eller byggesagsbehandling sikre imod.
Miljørapporten viser, at der er behov for yderligere fokus på kun at anvende grundvandsvenlige bygge- og anlægsmaterialer, hvis den væsentlig negative indvirkning skal afværges. Procesmæssigt vil
det for lokalplanområdets samlede projekt blive sikret i forbindelse med myndighedsbehandlingen af
projektet. Projektet er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven, og miljørapporten har vist, at projektet udgør en risiko for grundvandet. Det betyder, at bygherre i en VVM-ansøgning skal beskrive,
hvilke foranstaltninger bygherre vil gennemføre for at sikre grundvandet. For skoleprojektet kan de
foranstaltninger med fordel indbygges som vilkår i udbuddet, så VVM-ansøgningen går glat. Er dette
ikke beskrevet i VVM-ansøgningen, vil projektet være omfattet af VVM-pligt.
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