Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan nr. 1123 – Boligområde ved
Banegårdsvej samt Kommuneplantillæg 16-30
Forslagene har været fremlagt til høring i perioden den 6. maj til 1. juli 2020.
Der var ved høringsfristens udløb indkommet 4 høringssvar til planlægningen, heriblandt et fælles
høringssvar fra 30 naboer.

Administrationens generelle bemærkninger
1. Vedr. foroffentlighed
Forud for igangsætning af planlægningen den 30. august 2017 blev der udarbejdet et konkret
skitseprojekt ’Terrassehuset’, der alene omfattede den vestlige del af lokalplanområdet ejendommen Banegårdsvej 42 (matr. nr. 5ab).
På baggrund af dette tidlige projekt blev der gennemført en foroffentlighedsfase fra den 1. maj til den
15. maj 2017 samt et borgermøde afholdt den 10. maj 2017. Borgermødets overordnede tema var
dilemmaet byfortætning/hensyn til omgivelser og naboboliger.
Et høringssvar fra daværende ejer af Krøyer Kielbergs Vej 4 åbnede muligheden for, at dennes
ejendom også kunne omfattes af planlægningen.
Da udarbejdelsen af et nyt projektforslag var længe undervejs, sendte administrationen den 1. august
2019 en naboorientering ud, i hvilken der orienteredes om et nyt konkret skitseprojekt.
Samtidig sendte administrationen en orientering til Byrådet, som også fik fremsendt den aktuelle
projektmappe og dermed fik mulighed for at se, hvordan projektet havde udviklet sig.
Den 3. september 2019 blev der holdt et dialogmøde med deltagelse af naboer, arkitekt og bygherre.
Administrationens opsamling på dette mødes drøftelser foreligger i notatet Dialogmøde den 3.
september 2019_Notat.pdf.

2. Vedr. gældende kommuneplan
Lokalplanområdet omfattes i Kommuneplan 16 af rammeområde 10.B.01, der fastlægger:
”Bebyggelsesprocent: åben-lav maks. 30%, etageboliger maks. 60% og anden bebyggelse maks.
45%. Etageantal maks. 1,5 etager for åben-lav og tæt-lav, maks. 2,5 etager for etagebebyggelse.
For at opnå en hensigtsmæssig udformning og/eller tilpasning til en eksisterende bebyggelse, kan
der ved udarbejdelse af en lokalplan, tillades højere etageantal/bebyggelsesprocent på
hjørnegrunde, ved hul udfyldning, når bebyggelsen er gade- eller pladsdannende, eller i øvrigt
forstærker områdets bymæssige karakter. Der skal tages hensyn til lys- og afstandsforhold til
naboejendomme.”
Ved udnyttelse af ovenstående bestemmelse fastlægges altså ikke en maksimal bebyggelsesprocent når der vel at mærke udarbejdes lokalplan og tages hensyn til lys- og afstandsforhold til
naboejendomme. Bestemmelsen udgør med den politiske beslutning om igangsætning af
lokalplanlægning den 30. august 2017 afsættet for planlægningen og har således været en præmis for
administrationens tilgang til sagen.
Forslag til Lokalplan 1123 er i overensstemmelse med Kommuneplan 16, men for at sikre klarhed i
planlægningen er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg n. 16-30.

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 19. februar 2020, fastlægges i
forlag til Kommuneplantillæg n. 16-30, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 120 for området
som helhed.

3. Vedr. byfortætning
Lokalplanområdet er, jf. nedenstående figur 1, beliggende inden for et udpeget område i
Kommuneplan 16, for hvilket der gælder retningslinje om Byfortætning i områder med bymæssig
potentiale og i de stationsnære områder.
Overordnet set er byfortætning ønskeligt ud fra hensynet til udnyttelse af vores fælles ressourcer,
idet der ikke inddrages nye arealer fra det åbne land, når behovet for nye boliger dækkes inden for
byerne og i eksisterende boligområder, hvor samtidig er etableret infrastruktur og service.
Konkret vurderer administrationen i forhold til det påtænkte projekt, at flere boliger bidrager
positivt til bylivet og detailhandlen i bymidten. Byfortætning betyder, at der spares arealressourcer,
ligesom bynær placering af boliger medfører øget tilgængelighed til hverdagsaktiviteter uden brug af
bil. Endelig bidrager og supplerer byfortætning med boliger, der er tidssvarende i forhold til størrelse
og indretning.
Gener som følge af byfortætning skal altså ses i forhold til de fordele, der kan opnås, og i denne
sammenhæng kan hensynet til ’kollektivets interesser’ have omkostninger set fra den enkelte borgers
perspektiv. Beslutningen om, hvilke hensyn der skal tages, og hvordan de forskellige interesser
afvejes, træffes alene af Byrådet.
Forslag til Lokalplan 1123 åbner mulighed for en bebyggelse, der kan indrettes med 28 boliger.
Boligerne, der ønskes etableret på baggrund af planlægningen, er medregnet i befolkningsprognosen.

Figur 1, der viser lokalplanområdets placering (hvid markering midt i billedet) i området, der omfattes af kommuneplanes
retningslinje ’Byfortætning i områder med bymæssig potentiale og i de stationsnære områder’.

4. Vedr. bebyggelsens omfang
På baggrund af muligheden for at udvide lokalplanområdet, de ovenfor nævnte dilemmaer drøftet på
borgermødet den 10. maj 2017 samt de indkomne høringssvar efter foroffentlighedsfasen,
udarbejdede administrationen en principskitse (nedenstående figur 2), der viser en mulig
disponering af arealet, som omfattes af de to ejendomme Banegårdsvej 42 og Kr. Kielbergs Vej 4
(matr. nr. 5ab og 5az).

Principskitsen disponerer et sammenhængende bygningskompleks bestående af flere bygninger, der
mod de eksisterende naboejendomme trapper ned i etageantal og udgør et samlet boligareal på 2.100
m2 foruden kælder.

Figur 2, der viser principskitsen. Skitsen viser et princip, hvilket vil sige, at den viste disponering af området kan fraviges, så
længe projektets ulemper for naboejendommene ikke øges, herunder hensyn til lys- og afstandsforhold.

Økonomiudvalget vedtog den 30. august 2017, ”at igangsætte planlægningen med udgangspunkt i
vedlagte udkast (principskitsen) til et samlet projekt for Banegårdsvej 42 og Kr. Kielbergs Vej 4.”
Bygherre har derfor siden vedtagelsen af igangsætning af planlægningen haft begrundet forventning
om at kunne etablere nybyggeri med et omfang på op til 2.100 m2 foruden kælder.
I kommuneplanen fastlægges, at nybyggeri i området skal ske under hensyntagen til eksisterende
nabobebyggelse for så vidt angår lys- og afstandsforhold. Derfor ledsages planlægningen af
skyggeberegninger, ligesom placeringen af nybyggeri disponeres i lokalplanen ved udlæg af
byggefelter med angivelse af maks. tagkoter/etageantal.
Til sammenligning muliggør den aktuelle planlægning etablering af etageboligbebyggelse svarende til
et samlet boligareal på maks. 2.320 m2, foruden kælder.
I forslag til Lokalplan 1123 udlægges byggefelter. For at sikre overholdelse af den mulige byggehøjde
er der samtidig fastlagt maksimalt etageantal samt makismal tilladt tagkote for de enkelte
byggefelter.
På baggrund af de indkomne høringssvar og den politiske beslutning ved behandling af forslag, har
administrationen undersøgt muligheden for at imødekomme ønsket om reduktion af byggehøjden
ved at ændre på projektforslagets tagudformning. Som det fremgår af sagsfremstillingen er i alt fire
muligheder vurderet, heriblandt tagudformning som i høringsforslaget.
Administrationen forslår ændringer af Lokalplan 1123 for så vidt angår fastlæggelse af tilladte
hældningsgrad på bebyggelsens saddeltage. Ændringsforslaget reducerer byggehøjden med 2 m, men
begrænser ikke muligheden for at etablere et samlet boligareal på op til 2.320 m2.
5. Vedr. sammenhæng mellem terrænforhold og bygningshøjde
Den påtænkte bebyggelse er placeret så tæt på de omgivende vejarealer som muligt, hvilket
imødekommer ønsket om, at ny bebyggelse er gadedannende og i øvrigt forstærker områdets
bymæssige karakter, jf. kommuneplanens bestemmelse herom. Samtidig er bebyggelsens indretning
orienteret mod det omgivende gaderum, herunder med niveaufri adgang fra Krøyer Kielbergs Vej og
med facadeudformning, der markerer bebyggelsen på hjørnet.
Som følge af terrænforholdene vil bebyggelsen fremstå med forskellige bygningshøjder alt efter, hvor
der måles og, hvorfra bebyggelsen betragtes:



Mod byrummet: På det højeste sted mod Banegårdsvej vil bebyggelsen, der muliggøres af
høringsforslaget, fremstå med en højde på knap 15 m, jf. rød markering på figur 3 nedenfor
På dette sted - og mod Banegårdsvej - vil bebyggelsen samtidig fremstå med 4 etager, udført
som 3½ etage, idet tagetagen er udnyttelig.



Mod villabyen: Idet bebyggelsen indrettes med åben P-kælder i konstruktion vil bebyggelsen
samme sted oplevet fra gårdrummet fremstå én etage højere - svarende til 5 etager og med
tilsvarende højde. Dertil kommer, at det faldende terræn i området øger højdeforskellen
mellem det påtænkte byggeri og de lavereliggende nabobebyggelser.

Ved nybyggeri inden for lokalplanområdet er det således et vilkår, at bebyggelse vil fremstå med
større højde oplevet fra villabyens perspektiv end fra det omgivende gaderum. Planlægningen fordrer
således en afvejning af hensyn til villabyens skala, henholdsvis en bymæssig skala i sammenhæng
med det omgivende gaderum. Jf. ovenstående generelle bemærkning pkt. 3 vedr. byfortætning er
beslutningen om, hvilke hensyn der skal tages, og hvordan de forskellige interesser afvejes, politisk.

Figur 3 viser høringsforslagets maks. højder målt i forhold til det tilgrænsende gaderum.

6. Vedr. visuelle gener og indbliksgener
Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en
miljøscreening. Miljøscreeningen har medført krav om udarbejdelse af en miljøvurdering, da det
”projekt, som planforslaget åbner mulighed for, vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på
miljøet.”
Miljøvurderingen viser, at der for naboerne Krøyer Kielbergs Vej 6-16 og Nørre Allé 18-30 vil være
visuelle gener og indbliksgener. Det vil særligt være de tilgrænsende boliger mod syd og øst, der vil
opleve gener.


Visuelle gener: Miljøvurdering belyser den visuelle påvirkning som følge af såvel det
påtænkte byggeri (A-alternativ) som et fiktivt byggeri (0-alternativ), der har samme

placering men et mindre omfang svarende til maks. 2½ etage/12 m – altså 1 etage lavere
end A-alternativet.
Miljøvurderingen viser, at A-alternativet vil medføre væsentlig visuel påvirkning af
omgivelserne - særligt naboboliger mod syd og øst. Det ses samtidig, at den visuelle
påvirkning som følge af o-alternativet også vil være væsentlig, ”dog i mindre grad”. Altså
viser miljøvurderingen, at der er forskel, men at forskellen ikke er stor.


Indbliksgener: Af miljøvurderingens resumé fremgår, at A-alternativet vil medføre flere
indbliksgener end 0-alternativet, da der er tale om flere boliger, som desuden er
højereliggende.
Den visuelle påvirkning som følge af A-alternativet vurderes dog ikke at være væsentlig
større end i 0-alternativet.
I miljøvurderingen vurderes samtidig, at ”byggeri skal holdes på 1 eller 2 etager for at
undgå væsentlige indbliksgener.” Holdes det påtænkte byggeri i 1-2 etager skønnes at
kunne opnå et samlet boligareal på ca. 1.100 m2.

Af studierne i miljøvurderingen kan man samtidig udlede, at som følge af terrænforholdene i
lokalplanområdet vil omfanget af et nybyggeri langs Krøyer Kielbergs Vej og Banegårdsvej skulle
begrænses til tæt-lav bebyggelse, hvis den visuelle påvirkning af omgivelserne, herunder
nabobebyggelse mod syd og øst, og indbliksgener mod samme naboer, skal sikres et niveau, som er
mindre væsentligt.
7. Vedr. terrænregulering
Lokalplanen muliggør terrænregulering, så bebyggelsen kan placeres med størst mulig afstand til
eksisterende nabobebyggelse, og således der kan etableres en adgangsvej, der imødekommer krav
om maksimal hældning på 100 promille. Færdsels- og parkeringsarealet i tilknytning til bebyggelsen
vil som følge af dette krav være hævet til et niveau, der ligger 3 m over det sydøstligste punkt i
lokalplanområdet. Færdsels- og parkeringsarealet omgives af en støttemur, og niveauspringet
optages på den måde af de lavereliggende udendørs fælles arealer, - orangeri, terrasse og have, jf.
figur 3 nedenfor.

Figur 1 viser afgrænsningen af færdsels- og parkeringsareal, som er hævet over det lavereliggende friareal i det sydøstlige
hjørne af lokalplanområdet.

På dialogmødet den 3. september 2019 blev eksisterende/fremtidig støttemur i skel mellem
lokalplanområdet og ejendommen Krøyer Kielbergs Vej 6 drøftet, jf. referat fra mødet:
”Der blev spurgt nærmere ind til støttemuren i skel og sikring af private haver og udtrykt ønske om
fuldstændig afklaring af en løsning. For at sikre dette vil det være nødvendigt at enes om en
konkret fælles løsning, som lægges frem for myndigheder.”
Ejere af tilgrænsende ejendomme har således haft mulighed for at være medbestemmende i forhold
til den konkrete udformning, af en støttemur i skel.
Jf. administrationens oplysninger er en dialog omkring støttemuren aldrig blevet gennemført.
På baggrund af faglig vurdering har administrationen indarbejdet følgende bestemmelse i forslag til
Lokalplan 1123: ”Hegn i skel mod naboer og i tilknytning til færdsels-og parkeringsarealer skal
opsættes som fast hegn i en højde på minimum 1,5 meter og maksimum 2 meter.”
Såfremt parterne indgår aftale om andet, vil der kunne dispenseres for bestemmelsen.
8. Vedr. klimavand
På dialogmødet den 3. september 2019 blev der blandt naboerne udtrykt bekymring for mulige
udfordringer omkring overfladevand både under byggeprocessen og som følge af det nye byggeri.
Af mødets referat fremgår:
”Foranstaltninger i byggeproces vil også omfatte håndtering af vand, som pumpes væk.
Fremadrettet vil lokalplanen sikre, at overfladevand opsamles på egen grund og ledes væk.
Eksempelvis skal der etableres linjedræn og opkanter på befæstede arealer. Derudover skal
lokalplanen skal være i overensstemmelse med Skanderborg Kommunes Klimaplan, vedtaget
2014.”
Planlægningen ledsages af et teknisk notat, der sandsynliggør, at overfladevand kan håndteres inden
for lokalplanområdet.
9. Vedr. trafiksikkerhed
Administrationen har indhentet en trafiksikkerhedsrevision (fase 2), der ledsager forslag til
Lokalplan 1123. Af trafiksikkerhedsrevisionen fremgår, at etablering af adgangsvejen til
lokalplanområdet vil gøre det vanskeligt at fastholde placeringen af det eksisterende
krydsningspunkt for fodgængere og cyklister på Krøyer Kielbergs Vej.
Ved realisering af planlægningen vil Skanderborg Kommune sikre, at der fortsat er et sikret
krydsningspunkt på Krøyer Kielbergs Vej i til knytning til stien fra stations-tunnellen, som benyttes
af skolebørn og brugere af Skanderborg Station.
10. Vedr. parkering
Projektet skal opfylde Byrådets vedtagne norm, som aktuelt er 1 P-plads pr. bolig.
På dialogmødet den 3. september 2019 blev parkeringsudfordringer i området drøftet, jf. referat fra
mødet:
”Beboerparkering vil på sigt være en mulighed. Både Kr. Kielbergs Vej og Nørre Alle er belastet af
parkering pga. nærhed til stationen. Skanderborg Kommune kan godt håndhæve beboerparkering
på privat fællesvej. Byrådets hensigt med at sænke kravet fra 1½ til 1 P-plads pr. bolig i bymidten
er at skabe mulighed for byfortætning. Samtidig har man erfaret, at flere P-pladser i byer
tiltrækker flere biler.”

Indførelse af beboerparkering i området er en politisk beslutning. Aktuelt forberedes politisk
stillingtagen til parkeringsforhold og mulig ændring af normer for P-pladser i Skanderborg Midtby.
Emnet forventes politisk behandlet september 2020.
11. Vedr. landskabelig påvirkning – indsigt til spiret på Skanderup Kirke
I dag anes spiret fra de højtliggende vejarealer omkring vejkrydsene ved Jernbanevej /Banegårdsvej/
Krøyer Kielbergs Vej, men indsigten sløres dog af beplantning og lygtepæle i forgrunden, ligesom
også høje træer i mellemgrunden begrænser indsigten. Samtidig har man i dag indsigt til spiret på en
del af strækningen, når man færdes ad Banegårdsvej i retning mod midtbyen, men også hér sløres
indsigten af flere høje træer i det mellemliggende område.
Skanderborg Kommune er opmærksom på planlægningens konsekvenser for så vidt angår indsigt til
kirkespiret. Spørgsmålet om visuelle gener som følge af planlægningen er således behandlet i den
miljøvurdering, der ledsager Lokalplan 1123. Heri vurderes, at indsigten til spiret som følge af
planlægningen begrænses på en strækning på ca. 100 m langs Banegårdsvej, og at der ikke længere
vil være visuel kontakt til spiret.
I miljøvurderingen er de visuelle gener for et såkaldt ’fiktivt’ byggeri, der er lavere (9,2 m målt fra
højeste punkt til fortov ved Banegårdsvej) også undersøgt. Det ses, at et lavere byggeri vil have
samme konsekvenser for indsigten til kirkespiret.
Skanderup Kirke ligger omgivet af bymæssig bebyggelse og er dermed ikke omfattet af beskyttelse,
ligesom der ikke er udpeget indsigtslinjer til kirken, som sikrer oplevelsen af kirken i byen.

1.

Aarhus stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

a.

Afsender finder det uheldigt, at kigget fra Krøyer Kielbergs Vej/Banegårdsvej til Skanderup
Kirkes spir forsvinder som konsekvens af den nye bebyggelse i tre etager, og vurderer desuden,
at på grund af den foreslåede bebyggelses relativt store udstrækning, vil konsekvensen
yderligere være, at det nuværende kig til kirken fra hele den nordlige ende af Banegårdsvej og
det store kryds på Skanderborgvej også vil forsvinde, herunder en del af kigget til kirken fra
banegården.
Aarhus Stift og den kgl. bygningsinspektør anbefaler Skanderborg Kommune nøje at overveje
dette faktum og tage højde for at bevare et kig til kirken fra den nordlige ende af Banegårdsvej,
som tilfældet er i dag, så det er muligt at navigere efter kirkespiret, og dermed kirkens
beliggenhed ved ankomst til midtbyen via Skanderborgvej, banegården og Banegårdsvej.

b.

Aarhus Stift opfordrer Skanderborg Kommune til at rette henvendelse til Aarhus Stift, når der
planlægges for områder, der kan påvirke kirkerne. Dette kan med fordel gøres på et tidligt
tidspunkt i processen for at sikre, at eventuelle problemer kan løses så tidligt som muligt.

Bemærkninger
Ad 1 a

Se bemærkning vedr. landskabelig påvirkning – indsigt til spiret på Skanderup Kirke

Ad 1 b

Administrationen har ingen bemærkninger. Skanderborg Kommune orienterede den 1. maj
2017 Skanderborg Sogn om, at der afholdtes foroffentlighedsfase på baggrund af igangsætning
af planlægningen.

Indstilling

Ovenstående giver ikke administrationen anledning til at foreslå ændringer i lokalplanen.

2.

Beboerne på Banegårdsvej 65, 67 og 69

a.

Afsender mener, at byggeriet ud fra de i forslaget viste tegninger og specificerede materialer
viser et projekt, der er flot i sin farve og stil. Afsender mener, at det vil være en kærkommen
erstatning af de nuværende bygninger, der visuelt ikke er nær så flotte. Afsender mener dog
også, at der er mange udfordringer ved det nye byggeri.

b.

I forhold til bebyggelsesprocenten på 120% mod de 60%, der er angivet i Kommuneplanen,
finder afsender det uforståeligt, at man fra politisk hold ser positivt på et projekt med dobbelt
så stor bebyggelsesprocent, og har i den forbindelse en række spørgsmål:
I.

II.
III.

Hvordan defineres en hjørnegrund? I det nuværende projekt består byggegrunden af 2
grunde, der er lagt sammen. Den ene er rigtigt nok en hjørnegrund, mens den anden ikke er.
Hvordan kan det resultere i, at den samlede grund må bebygges med en højere
bebyggelsesprocent end det der er angivet i Kommuneplanen?
Hvilke planer og tiltag vil Skanderborg Kommune iværksætte for at forhindre, at dette sker
igen i fremtidige processer?
Hvorledes vil man håndtere dette i den aktuelle sag, så de nuværende naboer ikke bliver
fanget i en teknikalitet, der giver mulighed for en meget større bebyggelsesprocent, end de
rettelig har kunne forvente ved køb af deres ejendomme?

c.

Afsender ønsker at vide, hvordan et ”kan” i Kommuneplanen kan blive til et løfte til en
bygherre, og mener det er stærkt problematisk, at man fra Skanderborg Kommunes side
åbenbart har lovet – eller indikeret - en privat bygherre en bebyggelsesprocent på signifikant
mere end de i Kommuneplanen fastlagte 60%, inden projektet er sendt i høring eller vedtaget
– og nu fra både politisk og administrationens side ikke føler, at man kan ”springe” fra dette.
Afsender mener, at hvis det virkeligt er korrekt, så er denne høring jo i princippet ligegyldig,
hvilket er demokratisk uholdbart. Afsender vil gerne opfordre Skanderborg Kommunes
politikere til, at den kommende behandling af forslaget til den nye lokalplan sker så
fordomsfrit som muligt, uden hensyntagen til hvad der måtte være indikeret eller lovet til en
privat bygherre.

d.

Afsender tvivler på, at kommende beboere kun har 1 bil pr. lejlighed og gør opmærksom på, at
områdets parkeringspladser i forvejen alle er meget hårdt belastede. Afsender vil derfor gerne
opfordre til, at Skanderborg Kommune ser på muligheden for at etablere en form for
beboerparkering eller -licens i hele området omkring stationen, så beboerne i området uden
egne parkeringspladser også får mulighed for at parkere – nu og i fremtiden.

e.

Afsender mener, det er meget vigtigt, at man tager hensyn til, at vejadgangen til det nye
byggeri krydser den i 2017 etablerede sikre skolevej til Morten Børup Skolen og Realskolen.
Det betyder, at der særligt i morgen- og eftermiddagstimerne er en meget stor trafik af bløde
trafikanter på cykel, løbehjul og til fods. Dette bør der tages særligt hensyn til, når de endelige
adgangsforhold planlægges.

f.

Afsender opfordrer Skanderborg Kommune til at revurdere projektets udførsel, så de
nærmeste naboer får minimeret generne. Afsender mener, at man som nabo til et påtænkt
projekt må kunne forvente, at der tages hensyn til, at reglerne i en gældende kommuneplan
bliver fulgt og ikke uden videre dispenseret fra med baggrund i en ”gummiparagraf” vedr.
hjørnegrundes mulige bebyggelsesprocent.

Bemærkninger
Administrationens bemærkninger til høringssvar:
Ad 2 a

Ingen bemærkninger.

Ad 2 b
I.

Se bemærkning vedr. foroffentlighed. Skanderborg Kommune har ikke en egentlig definition
på, hvad en hjørnegrund er, men skelner mellem grund og matrikel. ’Grunden’ forstås ofte
som den grund, hvorpå der bygges – byggegrunden - som i dette tilfælde udgøres af de to
matrikler/lokalplanområdet.
Det er i vid udstrækning matrikel nr. 5ab på hjørnet af Krøyer Kielbergs Vej og Banegårdsvej,
der bebygges, mens matrikel nr. 5az primært udnyttes til vejadgang, færdsels- og
parkeringsarealer og friareal, og samtidig giver mulighed for at sikre afstand til
nabobebyggelse og dermed imødekomme hensyn til lys- og afstandsforhold til
naboejendomme, jf. kommuneplanen.

II.

En kommuneplan er Byrådets plan for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen har
et sigte på 12 år, men skal revideres hvert 4. år. Byrådet kan vælge at foretage en fuld
revision, en delvis revision eller genvedtage den gældende kommuneplan for en ny 4-årig
periode.
Foruden overordnet lovgivning, som kan forpligte kommunerne til at indarbejde nye emner i
kommuneplanen, er det Byrådet, der afgør, hvad kommuneplanen skal indeholde.
Den gældende kommuneplan er vedtaget i 2016, og Byrådet har netop vedtaget, at der
igangsættes en foroffentlighedsfase for Kommuneplanrevision 2021 på tre uger i august
2020. Du kan se dagsorden og beslutning hér: Se pkt. 114
For at kvalificere Byrådets beslutningsgrundlag har Byrådet besluttet, at
kommuneplanrevisionen starter med en foroffentlighedsfase med henblik på at indkalde
forslag og idéer til, hvad revisionen skal indeholde. Blandt temaerne i foroffentlighedsfasen
er kvalitet i byerne.
I foroffentlighedsfasen kan alle borgere i kommunen indsende forslag og idéer i form af et
høringssvar. Afgivne høringsvar vil ledsage den videre politiske behandling.

III.

Se bemærkning vedr. bebyggelsens omfang. Byrådet har besluttet at tage endeligt stilling til
byggehøjden efter høringsperiodens udløb. Beslutningen om byggeriets højde vil derfor være
en politisk beslutning på baggrund af nærværende høringsnotat, som omfatter alle
indkomne høringssvar samt administrationens anbefaling.

Ad 2 c

Se bemærkning vedr. bebyggelsens omfang.

Ad 2 d

Se bemærkning vedr. parkering.

Ad 2 e

Se bemærkning vedr. trafiksikkerhed.

Ad 2 f

Se bemærkning vedr. gældende kommuneplan samt bemærkning vedr. byfortætning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

projektforslagets byggehøjde for så vidt angår saddeltage reduceres med 2 m, således de
maksimale topkoter angivet på forslagets arealanvendelseskort bilag 2 ændres fra:
B3 - (kote 57,5), B5 (kote 58,0), B6 (kote 57,0)
Til:
B3 - (kote 55,5), B5 (kote 56,0), B6 (kote 55,0),
samt at § 6.3 ændres fra:
Tage:
til
Tage:

3.

Tagflader skal udføres, så de syner flade, undtaget tagflader i byggefelt B3,
B5 og B6, der skal udføres som symmetrisk saddeltag med en hældning på 4050 grader.
Tagflader skal udføres, så de syner flade, undtaget tagflader i byggefelt B3,
B5 og B6, der skal udføres som symmetrisk saddeltag med en hældning på 2530 grader.

Fælles høringssvar fra omkringliggende naboer
Hele høringssvaret er indsat.
Et fælles nabo-høringssvar med 11 indvendingspunkter
Vi (naboer i det omkringliggende kvarter) har ved flere lejligheder understreget, at vi hilser et
nyt byggeri velkomment, da de eksisterende ejendomme på de to berørte matrikler i dag står i
dårlig og skæmmende forfatning. Det har fra starten været vores ønske at spille konstruktivt
ind i projektet, og vi har derfor selv taget initiativ til dialog med politikere, forvaltningen,
bygherre og arkitekt. Men trods vores dialogiske indsats står vi stadig over for et nabobyggeri,
der er så langt fra rimeligt. Vi har desværre oplevelsen af at være blevet kørt over af en komplet
uigennemskuelig og unfair proces, som baserer sig på en opfattelse af, at man har lovet
bygherre noget i 2017, selv om det først er nu, vi naboer formelt bliver hørt. Denne opfattelse
er et demokratisk problem og en krænkelse af vores retsfølelse.
Derfor håber vi inderligt, at det sidste punktum ikke er sat i denne sag, og at I vil medtage
vores perspektiv i jeres videre behandling af sagen. Nedenfor finder I vores 11
indvendingspunkter.

a.

1.Urimelig terrænregulering øverst i et område med faldende terræn
Eksisterende ejendomme på hhv. Banegårdsvej 42 og Kr. Kielbergs Vej 4 ligger i dag på kote
39,50. Fremlagte projekt ønsker at terrænregulere, så byggeriet hæves til 42,80 – dvs. mere
end tre meter – således at byggeriet kan trækkes op ad skrænten helt ud til fortovskanten på
hhv. Kr. Kielbergs Vej og Banegårdsvej. De omkringliggende naboejendomme ligger hhv. i kote
37, 36 og 35 (og nedefter) – altså mere end 6 meter under niveau for det nye byggeri! Det
betyder eksempelvis helt konkret, at stueetagen i projektet placeres flere meter over niveau af
taget på naboejendommen Nørre Alle 28.
Set fra et ønske om at byfortætte mellem stationen og bymidten kan det give mening at trække
byggeriet ud til vejen – men denne terrænregulering bør sætte grænser for, hvor højt byggeriet
kan blive – eftersom byggeriet starter væsentligt over niveau for området, der i øvrigt skråner
nedad.

b.

2. Byggeriets massive højde i forhold til omkringliggende boliger
Tagryggen på det foreslåede byggeri ligger i kote 58,24 – dvs. 22-23 højdemeter over
grundplan på de nærmest liggende ejendomme. Eller 20 meter over hustaget på Nørre Alle 28,
som ligger i 38,69. Det siger sig selv, at det er MEGET voldsomt at få så stor en ejendom i
baghaven – både med henblik på visuelle- og skyggegener. For ikke at tale om de indkigsgener,
der kommer, ved at 28 lejligheder med tilhørende altaner får frit udsyn til en lang række haver
og terrasser på Kr. Kielbergs Vej og Nørre Alle. Selv arkitekten har i processen givet udtryk for,
at det er et voldsomt byggeri ifht naboejendommene. Det er meget svært for os naboer at
forstå, hvordan det overhovedet er under overvejelse at etablere så stor en ejendom på en
grund, hvor det er nødvendigt at terrænregulere 3 meter opad, samtidigt med at de
omkringliggende matrikler terrænmæssigt ligger væsentligt lavere.

Vi har fået den forklaring, at Økonomiudvalget i 2017 har bedt forvaltningen om at præsentere
et oplæg til lokalplan for en tre-etagers ejendom på hjørnegrunden – ud fra et
byfortætningsperspektiv. Men vi er overbeviste om, at I politikere på det tidspunkt ikke var
bevidste om, at den store terrænforskydning i området betyder, at en tre-etagers ejendom med
en kælder over grundplan og et meget højt spidstag i realiteten svarer til fem etager set fra
kvarterets perspektiv. Af samme årsag har vi også anmodet forvaltningen om at inkludere

visualiseringer fra naboejendommenes perspektiv i miljøvurderingen (se nedenfor), så I får et
mere retvisende og nuanceret beslutningsgrundlag – bemærk tagkanten for Nørre Alle
28!

Vi beder byrådet indtrængende om, at byggeriet reduceres i højden svarende til O-alternativet,
så vi lander et mere tåleligt sted.

c.

3. Bebyggelsesprocenten siger intet om byggeriets omfang
Fremlagte projekt rummer en bebyggelsesprocent på 120 – reduceret fra 155 af
Økonomiudvalget for at gøre byggeriet mere tåleligt for os naboer. Problemet er blot, at
reduceringen ikke har medført et mindre byggeri. Byggeriets omfang er stort set uændret, da
man blot har etableret flere m2, som ikke tæller med i byggeprocenten (se nedenstående
visuelle sammenholdning).

Apropos m2 der ikke tæller med i byggeprocenten, så rummer byggeriet en ”kælderetage”, som
reelt set ligger i grundplan. Hvis den talte med, ville bebyggelsesprocent være på 160.

Derudover et ekstremt højt spidstag – formodentlig med hemse – og hvis de m2 talte med ville
vi lande på ca 200%. Det er naturligvis en abstrakt øvelse – men blot medtaget for at illustrere
byggeriets reelle omfang.
Udvikler ønsker at etablere 28 boliger, hvilket betyder ca. 60 nye beboere og et væsentligt
større ressourcetræk på matriklerne ift. larm og trafik. Der vil være et meget lille grønt hjørne
tilbage, mens resten af de to matrikler vil være anlagt enten med bygninger, parkeringsareal
eller flisebelagte opholdsarealer. Omlægning af to ejendomme med store haver til foreslåede
projekt vil derfor ændre lydbilledet markant, og lydene på den anden side af hækken vil ændre
sig til smækken fra bildøre, motorstøj på parkeringspladser og rampe, boldspil på fliser og
generelt støj, der medfølger så mange flere mennesker. Vil vi gerne bede byrådet overveje, om
indeværende skalering er rimelig set i forhold til de eksisterende omgivelser. Som naboer
mener vi, der er alt for mange boenheder og alt for lidt natur bevaret.
d.

4. Problematisk parkeringsnormering
Der er beregnet en parkeringsplads pr bolig, men det er yderst tvivlsomt, om det er dækkende
for de kommende beboeres behov. Som bekendt har vi i forvejen en del udfordringer med
pendlerparkering i kvarteret, og dette byggeri sætter området under yderligere pres – både
hvad angår trafiksikkerhed og slidtage på privat fællesvej (hvem kan vi sende den øgede
vedligeholdelsesregning til?) Hvis man vælger 0-alternativet, vil parkeringsarealet
formodentlig være mere realistisk.

e.

5. Byggeriets massive højde i forhold til områdets vartegn
Det foreslåede byggeris massive karakter, størrelse og placering gør, at det bliver det første
man ser ved indgangen til byen – samt at det tager fokus fra de nuværende vartegn for
området. Projektet går således mod intentionen beskrevet i Kommuneplan 16 for områderne
sydøst for stationen: ”Ved en omdannelse af området syd for stationen skal det sikres, at
Kielberghus (det tidligere frølager) fortsat vil fremstå som områdets varetegn. Derfor skal en
ny højere bebyggelse underordne sig denne karakteristiske og historiske bygning. En
fortætning af området skal desuden iagttage de væsentlige indsigter mod Skanderup Kirke.”
I lokalplansforslaget ser man denne proportionering løst ved blot at sørge for, at byggeriet
holdes i mørke toner, hvilket må sige at være en tilsnigelse af dimensioner.
Byggeriet vil ligeledes påvirke udsynet mod byen fra Skanderborg Bakker – ligeledes en
beskrevet målsætning i Kommuneplan 16: ”Ved en byfortætning øst for stationen skal det
sikres, at bebyggelsen visuelt ikke forstyrrer indsigten til Skanderborg Bakker set fra midtbyen
og Oddervej.”

f.

6. Forringelse af trafiksikkerheden for skolebørn
Der arbejdes hårdt på at etablere en sikker skolevej for særligt børn fra Skanderborg Bakker –
en skolevej som leder forbi dette byggeri. Når man etablerer en ejendom med så mange boliger
med tilhørende parkeringsareal, vil der naturligvis komme øget trafik på et i forvejen sårbart
knudepunkt mellem stationstunnellen og Banegårdsvej. Det fremgår af miljøscreeningen, at
adgangsvejens længdefald langt overstiger det, man normalt ville tillade – men at det skyldes
terrænfaldet (naturligvis) og hensyn til naboer. Vi naboer synes generelt, vi skal se langt efter
hensyn, og undrer os over denne formulering?
Trafiksikkerhedsrevisionen problematiserer yderligere placeringen af adgangen til
projektområdet, da det kolliderer med det etablerede såkaldte ”sikrede krydsningspunkt” ifbm
sikker skolevej. Det fremgår af noterne, at Skanderborg Kommunen arbejder på en løsning,
men det er bekymrende, at det ikke fremgår af denne sagsfremstilling, hvordan det søges løs –
da en godkendelse vel forudsætter en tålelig løsning?
Vi vil gerne bede byrådet overveje, hvordan kommunens arbejde med at etablere sikker
skolevej (gåbusser, fodgængerfelter frem for tunnel) spiller sammen med dette projekt? Vi kan
ikke se andet, end at det er en forringelse af trafiksikkerheden og at en godkendelse af
indeværende projekt vil være på bekostning af skolebørns sikkerhed.

g.

7. Parkerings- og opholdsareal hævet 3 meter over nabomatrikler
Parkerings- og opholdsarealet omkring det foreslåede byggeri ønskes reguleret til kote 39,275,
så der er et plant areal. Det ønskes at etablere en sti langs skel til Nørre Alle 30 hen til en
trappe, som leder op til Banegårdsvej, dog fremgår det ikke af tegningerne i hvilken kote, man
vil anlægge denne sti. Dermed er det uvist, hvor høj stien langs Nørre Alle 30 bliver – og det er
dermed umuligt at vurdere indkigsgenerne. Vi kan blot konstatere, at der er en terrænforskel
på op til tre meter fra parkeringsarealet til de omkringliggende matrikler, hvilket giver
bekymringer ift. både indkig og vandafledning.
I lokalplansforslaget vurderes indkigsgenerne som mindre væsentlige med henvisning til
eksisterende hegn. Dog er der den mindre detalje, at der i dag står store beplantninger, som
kan forventes fjernet i forbindelse med byggeriet. Desuden er billedet taget tæt på skrænten,
hvor terrænforskellen er mindst – hvordan ser indkigget ud tættere på terrassen for Nørre Alle
30? Lokalplan stiller som afbødende foranstaltning krav om afskærmning, problemet er bare
at ingen er interesseret i et gigantisk hegn, der tager yderligere lys og sol.
Såfremt I vælger at godkende dette byggeri, må der dog nødvendigvis etableres en fast
støttemur ind mod Kr. Kielbergsvej 6 langs kørerampen, som er højere end de max 2 meter,
som lokalplansforslaget beskriver. Kr. Kielbergsvej 6 har konkrete ønsker til denne mur med
henblik på at minimere støj- og indkigsgener – og højden på muren bør således sættes på
baggrund af disse ønsker. Det er bygherres ansvar at sørge for tegninger af den justerede mur.

Derudover etableres der to altaner på facaden mod syd, som også vender ind mod Nørre Alle
30 ganske tæt på skel. Det betyder, at de ikke blot får en 2 meter hævet sti langs skel, de får
også to altaner i hhv. 6 og 10 meters højde ganske tæt på skel. Igen langt, langt over den
naboretslige tålegrænse.
h.

8. Bekymring om sikring af undergrunden
Hele kvarteret står på gammel mosegrund og der er langt ned til fast grund. Det skaber
naturligvis en række bekymringer for det forestående arbejde med fundering og om det
kommer til at betyde sætningsskader i omkringliggende ejendomme. Denne bekymring er ikke
uden grund, da det igangværende højdebyggeri i kvarteret (Regnbuevænget 1 og 3) har givet
revner i to ejendomme. Vi forventer således, at administrationen indtager en noget mindre
fodslæbende rolle end hidtil, såfremt man vælger at godkende et byggeri – og pålægger
bygherre at fundere på mest skånsomme vis, OG at det arbejde bliver tilset.
Samtidig er det en grundlæggende bekymring, om der er tilstrækkelig fokus på vandafledning
under og efter byggeriet – også i tilfælde af skybrud. De to matrikler ligger højest i kvarteret og
hvis ikke der tages særlige forholdsregler, vil vandet ledes ud i kvarteret med stor ødelæggelse
til følge. Igen en bekymring, der desværre er blevet bestyrket af byggeriet på Regnbuevænget,
hvor der har været voldsomme mængder vand og mudder på omkringliggende matrikler –
hvilket kræver pumper, der kører i døgndrift.

i.

9. Besynderlige betragtninger om ”kollektivet vs individets interesser”
Undervejs i dette projekt har vi flere gange hørt, at godkendelse af et sådant projekt er en
afvejning af og hensyn til individets og kollektivets interesser. Underforstået at
hjørnebyggeriet repræsenterer kollektivet, fordi det understøtter den kommunale hensigt at
skabe en øget byfortætning.
Dog er det fra vores perspektiv svært at forstå, hvordan byggeriet er i kollektivets interesse i en
tid, hvor kommunens trængte økonomi ikke kan følge med mængden af tilflyttere. Det er svært
at forstå, hvordan byggeriet varetager kollektivets interesse, når det kun er udvikleren, der
vinder på det. Og det er svært at forstå, hvordan det omkringliggende kvarter, forbipasserende
skolebørn og andre bløde trafikanter i denne udlægning er reduceret til individets interesse.

Særligt når byfortætning også kan opnås med et mindre omfattende byggeri. Ved at sænke
byggeriets omfang imødekommer I ikke blot naboernes bekymringer ift vandafledning,
skygge-, indkigs- og lydgener, I reducerer også trafik- og parkeringsproblematikken. Og mon
ikke også det kunne blive rentabelt for udvikler alligevel? (Hvis det er et perspektiv, der har
kommunens interesse …?)
j.

10. Bekymrende politisk håndtering af processen
Det er yderst glædeligt, at vi med den nyligt vedtagne boligpolitik kan konstatere, at der er et
generelt politisk ønske om at gøre op med tidligere tiders højdebyggerier - og at kommende
byggerier skal ske med øget fokus på æstetik og sammenhæng mellem nye og eksisterende
ejendomme. Derfor kom det også som noget af en overraskelse, at dette byggeri i nærmest
uændret omfang var tilbage på sporet under en måned efter, projektet blev afvist af
Økonomiudvalget i januar med henvisning til, at byggeriet skulle overholde gældende
kommuneplansramme1 (2,5 etager og 60%).
Ifølge kilder tæt på bygherre krævede det angiveligt blot en telefonsamtale med borgmesteren
for at få projektet tilbage på sporet. Selv om dette blot er rygter, så gavner det bestemt ikke
vores retsfølelse, når historien pudsigt nok falder sammen med den kovending, der skete i
sagen uden nogen rimelig forklaring. En kovending som af Borgmesteren(2) og Claus Leick(3)
(i ugeavisen – se fodnote) forklares med, at man ikke kan løbe fra en ”aftale” fra 2017 med
bygherre. Det burde bekymre Byrådet fra højre til venstre, at sådanne historier florerer.
Vi kan ligeledes med bekymring og forargelse konstatere, at sagsanlæg, erstatningskrav og
kompensation til bygherre er emner, der fylder i den politiske sagsbehandling, nu hvor man
overvejer at stå fast på gældende lokalplan. Men hvordan kan bygherre med rimelighed
forvente, at godkendelsen stryger glat igennem og stille krav om erstatning, såfremt han ikke
får det, som han vil? Er det virkelig sådan tingene fungerer for ejendomsudviklere i byen?
Og lad os i øvrigt lige afmystificere den ”aftale”, der henvises til. Den 30. august 2017 vedtog
det daværende Økonomiudvalg, at planlægningen af dette byggeri kunne fortsætte ud fra en
såkaldt principskitse. That's it - intet andet. Ingen ændret lokalplan. Ingen høring. Det er
komplet uforståeligt, at en såkaldt principskitse skulle være juridisk bindende og gøre
kommunen erstatningspligtig, eftersom beslutningen er truffet i blinde uden visualisering,
miljøscreening, skyggediagrammer og borgerinvolvering. Man ville jo tilsidesætte al ret
og rimelighed, hvis et "go" til planlægning er ensbetydende med godkendelse af det byggeri,
bygherre ønsker. Vi kunne forstå på borgermødet den 25. juni 2020, at denne proces faktisk
har givet anledning til procedureændring i administrationen og Miljø- og Planudvalget, da det
har skabt et uhensigtsmæssigt forløb, som stiller kommunen svagt i beslutningsprocessen. Dog
burde disse procesmæssige fodfejl ikke komme os til last – og vi forventer, at I forholder jer til
sagen ud fra den viden, I har i dag – ud fra den politik I fører i dag.
Det blev endda nævnt flere gange på samme borgermøde, at et sådant byggeri aldrig ville blive
godkendt i dag. Men der er intet, der hindrer jer i at sætte handling bag jeres politiske
intentioner - og samtidig overholde den aftale, I har med os borgere - nemlig den gældende
lokal- og kommuneplan. Den eksisterende kommuneplan giver mulighed for ekstreme
byggerier, ja. Men det er ikke en rettighed.

k.

11. Overskridelse af naboretlige tålegrænse
Som det er anført i foranstående punkter, er vi i den grad betænkelige ved den politiske proces,
der har dannet grundlag for lokalplanforslaget. Det er vores opfattelse, at den naboretlige
tålegrænse i væsentlig grad er overskredet, og de nærmeste naboer må derfor varsle et ikke
uvæsentligt erstatningskrav overfor såvel bygherre som kommunen.

Da vi i sin tid købte vores ejendomme, var et nabobyggeri af dette omfang på ingen måde
påregneligt, da det alene er Banegårdsvej 42, der er en hjørnegrund. Således står vi undrende
over for, hvordan Kr. Kielbergsvej 4 med et fingerknips tillægges de muligheder, som
”gummiparagrafferne” i lokalplanen tillader for hjørnegrunde?
Uanset, om man som borger skal acceptere, at naboomgivelserne ændrer sig i takt med den
samfundsmæssige udvikling, har det nu påtænkte byggeri på ingen måde været påregneligt.
Det er vores opfattelse, at der er tale om så væsentlige ændringer af forholdene, at de deraf
følgende ulemper overstiger, hvad der må accepteres som led i den almindelige udvikling med
hensyn til et beboelsesområde, som det lokalplanen angår.
Såvel terrænregulering, bebyggelsesprocent, højde, parkeringsforhold m.v. gør, at vores
respektive ejendomme utvivlsomt vil blive udsat for en væsentlig værdiforringelse. Såfremt
lokalplanen vedtages, vil dette medføre, at vi vil iværksætte et sagsanlæg overfor såvel
bygherre som Skanderborg Kommune. Vi forbeholder os naturligvis også at påklage
lokalplanen til Planklagenævnet, idet lokalplanen tilsyneladende er tilvejebragt under sådanne
omstændigheder, at det i den grad virker krænkende for os som almindelig samfundsborger.
Som indledt hilser vi rimeligt nyt byggeri velkomment og er indstillede på, at vi må tåle nogle
gener fra et nyt byggeri. Men fremlagte projekt er så meget ude af proportioner med det
omkringliggende område og er langt fra, hvad der med rimelighed kan forventes tåleligt af
naboer i et gammelt etableret kvarter. Vi håber, at I efter denne høringsfase kraftigt vil
overveje at afvise eller i det mindste nedsætte omfanget af indeværende byggeri. Med
henvisning til punkt 3, er det således vigtigt, at I definerer byggegrænserne i højdemeter eller
etageantal, da byggeprocenten alene ikke nødvendigvis påvirker byggeriets højde og omfang.
Vi håber og regner med, at I også vil betragte sagen fra vores perspektiv.

1 https://skanderborg.lokalavisen.dk/voksevaerk/2020-01-29/-Byggeprojekter-afvist-Politikerne-hiver-ibyggebremsen-7125651.html
2 https://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/2020-02-25/-Planlagt-byggeri-på-Banegårdsvej-skrumper-en-etage7201393.html
3 https://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/2020-04-14/-Uskarpt-byggeprojekt-sendes-i-høring-7311017.html

Bemærkninger
Ad 3 a

Se bemærkning vedr. sammenhæng mellem terrænforhold og bygningshøjde.
I miljøvurderingen, som ledsager planlægningen, er der indsat visualiseringer, der viser
eksempler på, hvordan højdeforskellen kan opleves fra lokalplanområdets omgivelser.
Visualiseringer betragtes som et godt redskab til at vurdere mulige gener, idet arkitektens 3Dmodel af projektet placeres i en Geo-refereret model af området. Derved bliver
visualiseringerne så realistiske som muligt – altså så tæt på den ’oplevede’ højde som muligt,
idet visualiseringerne er perspektiviske og ’rumlige’.
Administrationen anerkender, at der vil være væsentlig forskel på højden mellem overkant kip
på det påtænkte byggeris saddeltage i forhold til den eksisterende nabobebyggelse, som det er
fremstillet i indsigers søjlediagram. Denne faktuelle visning af højder kan i princippet ikke
anfægtes, men giver ikke et indtryk af den visuelle påvirkning af omgivelserne som følge af
byggeriet.
Nedenfor ses et lodret snit fra den 3D-model, som ligger til grund for de visualiseringer, der
indgår i miljørapporten. I 3D-modellen ses det nye byggeris højder i forhold til de nærmeste
nabobebyggelser mod syd på Nørre Alle.

Nørre Alle 28
Nørre Alle 30

Orangeri

Ad 3 b

Se bemærkning vedr. sammenhæng mellem terrænforhold og bygningshøjde.

Ad 3 c

Se bemærkning vedr. bebyggelsens omfang.

Ad 3 d

Se bemærkning vedr. parkering.

Ad 3 e

Administrationen gør opmærksom på, at de visualiseringer, der henvises til i høringssvarets
pkt. 5 er tidligere udarbejdede visualiseringer (i forbindelse med forslag behandlet på Miljøog Planudvalgsmøde den 7. januar 2020), og derfor ikke svarer til høringsforslaget, hvor
tagformer er ændret og bebyggelsen på hjørnet er lavere, jf. nedenstående figur.

Figur 2 Administrationen gør opmærksom på, at denne visualisering ikke viser høringsforslaget, men et tidligere
forslag.

Se bemærkninger vedr. landskabelig påvirkning – indsigt til spiret på Skanderup Kirke.
I miljøvurderingen, der ledsager planlægningen, indgår visualisering på baggrund af
fotostandpunkt på Banegårdsvej syd for lokalplanområdet. Det ses, at det påtænkte byggeri
hæver sig over villabyen – i særlig grad tagkippen på de høje dele af det påtænkte byggeri. Det
ses samtidig, at den lyse farve fremhæver Kielberghus og at de mørke farver, som fastlægges i
lokalplanen, dæmper synligheden af det påtænkte byggeri.
Ad 3 f

Se bemærkning vedr. trafiksikkerhed.

Ad 3 g

Se bemærkning vedr. terrænforhold.

Ad 3 h

Spørgsmålet om bekymring for sætningsskader i omkringliggende ejendomme i forbindelse
med byggeprocessen blev drøftet på dialogmødet den 3. september 2019. Nu som dengang
gælder, at sikring af nabobebyggelse i forbindelse med byggeriet vil blive tilset af Byggeri,
Landskab og Miljø, Skanderborg Kommune, jf. referat fra mødet:

”Der vil blive udført geotekniske undersøgelser forud for byggeriet. På baggrund af disse
findes en løsning, som sikrer eksisterende bebyggelse i nærområdet.
Sikring af nabobebyggelse i forbindelse med byggeriet vil blive tilset af Byg og Ejendom,
Skanderborg Kommune.
Ad 3 i

Se bemærkning vedr. byfortætning.

Ad 3 j

Se bemærkning vedr. foroffentlighed og bemærkning vedr. bebyggelsens omfang.

Ad 3 k

Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller, at § 6.3 ændres fra:
Tage:

Tagflader skal udføres, så de syner flade, undtaget tagflader i byggefelt B3,
B5 og B6, der skal udføres som symmetrisk saddeltag med en hældning på 4050 grader.

til
Tage:

4.

Tagflader skal udføres, så de syner flade, undtaget tagflader i byggefelt B3,
B5 og B6, der skal udføres som symmetrisk saddeltag med en hældning på 2530 grader.

Erik Gamél Arberg, Regnbuevænget 2 st., 8660 Skanderborg
Også medunderskriver på fælles høringssvar fra omkringliggende naboer

a.

Afsender skriver:
Desværre igen et eksempel på, hvordan Skanderborg Kommune føjer sig i forhold til
professionelle bygherre. Her bliver regler og tilladelser tilpasset, mens beboernes indsigelser
bliver tilsidesat på trods af tidligere bestemmelser. Havde en "privat bygherre" haft samme
ønsker, var de uden tvivl blevet tilbagevist iht gældende regler. Dette projekt ligger i et
område,der udelukkende indeholder private villaer som eksisterende bebyggelse, - alligevel får
man nu tilladelse til at bygge et mastodont projekt, der helt og aldeles udskiller sig fra det
oprindelige. Sjovt som ålen kan sno sig.

Bemærkninger
Ad 4 a

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ovenstående giver ikke administrationen anledning til at foreslå ændringer i lokalplanen.

