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12. maj 2021
Til Skanderborg Kommune

Forslag til indarbejdelse i Kommuneplan 2021 om
etablering af ny bynær park i Skanderborg
Skanderborg midtby byfortættes i disse år og oplever stor vækst i
befolkningstallet.
Byparken ved Kulturhuset er i dag det eneste reelle parkområde, som
tilbydes de mange nuværende og kommende borgere, og det oplever vi som
helt utilstrækkeligt. Derfor foreslår vi “marken” mellem Sølundstien og det
nyanlagte regnvandsbassin ved Sølundsvej udlagt til og anlagt som nyt
bynært parkområde.
En bynær park er især attraktiv for …
• ældre, der har svært ved at bevæge sig ud til naturområderne på den
anden side af Sølund. Et åbent og velplejet parkområde med et passende
antal bænke virker trygt for ældre at opholde sig i.
• borgere som ønsker mulighed kortere ophold, leg og spadsereture til en
grøn oase, der kan nås inden for få minutter.
• børnefamilier, som ønsker at slå sig ned for at lege eller hygge sig på en
plæne. Det samme gælder for fx byens dagplejere.
Forhåbentlig vil sådan et parkområde også kunne blive et godt aktiv for
beboere og ansatte fra Landsbyen Sølund.
Vi finder det vigtigt, at der i såvel den overordnede som i den detaljerede
planlægning af udviklingen i Skanderborg bys forskellige områder på forkant
indtænkes nære grønne parker. Det skal gøres før nye boligprojekter løber
mulighederne over ende.
Vores forslag om en sammenhængende park bestående af den nævnte mark
og det nye anlæg ved regnvandsbassinet er et bud på, hvordan manglen på
bynære parkområder kan løses i vores del af byen.
Ved at anlægge parken med åbne plejede plæner blandet med “uplejede”
arealer med vild flora kan området også bidrage til større diversitet og gode
mulighed for insektlivet. Samtidig kan det stadig anvendes af festivalerne
som teltplads i de uger, hvor de gennemføres.

Med venlig hilsen / på vegne af Grundejerforeningen Søbyen
Lone Buhl Pedersen, Jonna Rønlev og Erik Kjær Hansen
(Kontaktperson: Erik Kjær Hansen, mail: xxx, xxxxx
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Skitse over ønsket placering af parken

Supplerende bemærkninger og skitsen over området
• Parkanlægget kan udvikles i etaper. Der vil være minimale omkostninger
ved anlæggelse af ny bynær park i en “grundversion”. Der er nemlig
allerede for et par år siden nyplantet et antal store ahorntræer på området.
Der skal muligvis suppleres med yderligere træer, men ellers skal der blot
laves stiforløb, opsættes inventar og så ellers sås vilde blomster og klippes
græs.
• Parken vil udgøre en flot helhed sammen med området ved det nyanlagte
ovale regnvandsbassin.
• Stier med et krydsende diagonalt forløb, som skitsemæssigt er angivet på
kortet, vil give byens borgere optimale muligheder for at blive ledt ud i
områderne ved og bag Sølund.
• På sigt kan der måske laves et mindre cirkelformet anlæg hvor de
skitserede stiforløb krydser hinanden, hvis et sådant stiforløb vælges.
• Blot en tanke: Kunne vi inspireret af de kendte “Cherry Parks” rundt om i
verden lave en tilsvarende beplantning, som hvert forår gør parken til en
oplevelsesmæssig destination for byens borgere, Sølunds beboere og
udefra kommende. Kirsebærbeplantningen kunne måske udvides til også at
følge Sølundstien.
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Uddrag fra “Politik for Skanderborg Midtby”, 2016

• (side 4) Vi vil skabe et byrum hvor der handles, leges og nydes, og hvor
grænserne mellem by, vand og grønne åndehuller er flydende.
• (side 8) Byens grønne profil styrker vi også. Forbindelsen mellem midtbyens
grønne områder og de grønne områder omkring Sølund, Dyrehaven og
Skanderupbækken vil vi gøre mere synlige ved beplantning eller vise ruten
til skov og natur på en ny og sjov måde.
• (side 24-25) I området vest for Sygehusvej vil det være oplagt at lave
rekreative oplevelses- og sansezoner for områdets mange ældre beboere
og brugere. Zonerne kan placeres i forbindelse med en stiforbindelse
gennem området fra nord mod syd. Stiforbindelsen kan skabe en
sammenhængende grøn forbindelse fra midtbyen og til de grønne
naturområder omkring Sølund og Døjsø. De grønne områder omkring
Sølund og Døjsø vil på den måde supplere de små grønne rum i midtbyen
og være byens store grønne lunger.
Det er grundejerforeningens opfattelse, at den foreslåede nye bynære park vil passe
perfekt ind i de nævnte temaer fra politikken for Skanderborg Midtby.

Side 3 af 3

2

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

14.05.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Benny Linnet

Efternavn

Bøttkjær

Vejnavn

Søvejen

Husnummer

28

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Området " 13.R.05 - Gram Skov " Stilling, ønskes udlagt til "
større rekreativt område, naturområde ", hvor der må " etableres
stiforbindelse og anlæg for ophold ". Det nævnte skovområde er
privatejeret skov og det skal derfor præciseres i Kommunalplan
21 at Miljøstyrelsens til en hver tid gældende bekendtgørelser
vedr. færdsel og ophold i privat skov stadig skal efterleves.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

14.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
NCX08EM
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.05.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Peter

Efternavn

Hald

Vejnavn

Ryesgade

Husnummer

45

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg er meget bekymret over, at flere og flere arealer bruges til
juletræsplantager. Efterhånden er der juletræer hele vejen fra Ry
til Virklund. Det går hårdt ud over biodiversiteten, vildtlivet og
miljøet. Man bør sætte en grænse for, hvor meget jord, der må
bruges til juletræer.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
JNFXW9T
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.05.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Nicolaj

Efternavn

Løgsted

Vejnavn

Vessø Have

Husnummer

19

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vi ønsker ikke at der skal bygges foran vessø have, på market
ned mod Vessø. Grundet den bevaring værdige jord (Gravhøje)
syntes jeg det strider imod vores historie og kulturarv, hvis der
skal bygges omkring disse.
Samtidig er market foran Vessø have et meget brugt sted til gåture, samt et right dyreliv - specielt i løbet af foråret og sommer,
som jeg mener skal have sin gang i deres vante rammer, uden
der skal bygges.
Marken jeg henviser til er marken foran område 50.B.31
Mvh
Nicolaj Løgsted, Vessø Have 19, Ry
xx xx xx xx

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
F20XFD3
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.05.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Thomas Fangel

Efternavn

Barker

Vejnavn

Vessø Have

Husnummer

17

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Området mellem Vessø og gaderne Vessø have/vænge/vej og
rideskolen er fyldt med et rigt dyreliv, hvor harer, dådyr, fugle
m.m. får lov at holde til i det område, hvor de hører hjemme. Her
kan de i vid udstrækning leve i ro og tryghed.
Ved yderligere udvidelse i Vessø-området vil vi ikke alene
udfordre den smukke natur, men også det dyreliv, der danner
rammerne for Ry som by og naturområde.
Vi går fra en lokalplan, hvor villakvarterer er en del af naturen, til
at danne en hel bydel, hvor naturen spiller en sekundær rolle. Det
vil udfordre byens kendetegn og sjæl.
Alt sammen skal se i lyset af, at Ry uden sammenligning, er den
by, der har oplevet den største vækst og opførelse af ny
byggegrunde. Måske det er på tide, at kigge efter nye muligheder
og områder, så vi kan bevare byen og områdets kendetegn og

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
KEPBYW3
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charme.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
KEPBYW3
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.05.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Rita Vinding

Efternavn

Hvass

Vejnavn

Thorsvej

Husnummer

36

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg synes, at I har glemt de ældre borgere i Ry, som ønsker at
flytte fra en stor bolig til en mindre. Det ville være dejligt hvis der
blev mulighed for at bygge nogle 1 plans huse på 100 - 130 m2,
lille have og i gåafstand til indkøb og offentlig transport. Med
gåafstand mener jeg max. 1000 m. Det kunne f.eks. være det
flade stykke mellem Lynghovedvej og Spejderhytten eller på
arealet på Bogtrykkeriets gamle grund.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
DJVJUCO
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.05.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Karen Aagaard

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Hjelmslevvej

Husnummer

6

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
M1S8VTM

Høringssvar til kommuneplan 2021
Vindmøller ved Forlev.
Da Skanderborg kommune for mere end 20 år siden udpegede
områder til vindmøller, var projekterne båret af massive tilskud,
hvilket er grunden til at der i dag står vindmøller i områder hvor
der ikke er ret meget vind. Vi oplevede dengang at vindmøllerne
nærmere blev placeret efter, hvor der var nogle entrepenante
jordejere der ønskede at investere i projekterne, end hvor der var
de optimale vindforhold. Her kan nævnes området ved Forlev,
hvor der for 21 år siden blev opstillet 3 vindmøller, der kun har
produceret halvdelen af den mængde strøm, som nogle
fuldstændig identiske der blev stillet op ved Samsø. Vindmøllerne
i Forlev står nu til snarlig udskiftning, men skal de virkelig skiftes
ud med nogle der er dobbelt så store og som uden tvivl vil
producere meget mere strøm, hvis de bliver placeret et optimalt
sted?
I 2017 forsøgte de nuværende ejere at få dem udskiftet med
kæmpevindmøller, men måtte opgive da der var stor lokal
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fortsat fra foregående side...
modstand og der var desuden nogle tungtvejende grunde til ikke
at gennemføre projektet. bla er der en privat flyveplads i
umiddelbar nærhed af vindmøllerne og der er beskyttede rovfugle
og flagermus i området, som vindmøllerne udgør en stor risiko
for. Jeg håber da også at den manglende virkningsgrad, vægtede
tungt, for vindmøllernes placering bør ikke kun bør være et
spørgsmål om, at kommunen ønsker at sende et signal om at
den er grøn, men også et reelt ønske om at producere så meget
grøn energi som muligt, for pengene. I den nye kommuneplan
kan vi se at området stadig er udlagt til vindmøller og da der for
nylig er handlet med vindmølleparcellerne, er vi mange der er
bekymrede for om der igen er risiko for om der igen er risiko for at
få kæmpe vindmøller i baghaven. Vi har i mere end 20 år været
voldsomt generet af støj og stroboskop blink fra de tre møller der
står her i forvejen og vi har endda måtte ligge øre til et støjniveau,
der ikke svarer til de forudsætninger som vindmølleejerne ogfirmaet har angivet i støjanmeldelsen. Møllerne blev i 2000
støjmålt og det viste sig at der var for meget støj fra dem, (45 dB
plus/minus 2 dB ved ejendommen Østermarksvej 18).
Kommunen undskyldte det med at der var nogle andre vindmøller
i området og den usikkerhedsfaktor har resulteret i, at møllerne i
alle årene har støjet for meget, også efter at de gamle møller i
området blev fjernet. Disse møller, hvoraf en af dem var en
næsten ny Westas vindmølle, blev pillet ned fordi de ikke var
rentable, da de var opført før det var muligt at få andel i Sven
Aukens tilskudskroner. Området er simpelthen for kuperet, til at
det egner sig til vindmøller.
I Skanderborg kommunes Debatoplæg til vindmølleplan skriver i
at Vindmøller som udgangspunkt bør opstilles der, hvor det
blæser mest altså hvor der er mest energi at høste. I skriver
også at i Skanderborg Kommune har man ikke de bedste
vindforhold, og der er ikke specielle steder som er særligt gode.
Lige præcis det er området ved Forlev et lysende eksempel på,
her ved vi at møllerne kun har en virkningsgrad der svarer til det
halve af møllerne ved Samsø. Alligevel er der i den nye
kommuneplan, stadig åbnet mulighed for at der kan opføres 150
meter høje møller i området- som i yderligere 30 + år, vil være til
stor gene for os naboer og de vil udgøre en stor risiko for
områdets mange rovfugle, herunder den røde glente som yngler i
nærområdet, det forstår vi simpelthen ikke og det ønsker vi ikke
kommer til at ske.
Mange hilsner
Henning Aagaard Rasmussen
og
Karen Aagaard Rasmussen
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
M1S8VTM
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AARHUS STIFT

Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C

Skanderborg Kommune
planogbyudvikling@skanderborg.dk

Forslag til kommuneplan 2021-2023, Skanderborg Kommune
Aarhus Stiftsøvrighed har den 12. maj 2021 modtaget Skanderborg
Kommunes forslag til kommuneplan 2021-2023. Høringsperioden er fra
den 28. april til den 28. juli 2021.
Indledende bemærkninger
Det er stiftsøvrighedens opgave, i henhold til den kirkelige lovgivning, at
varetage tilsyn samt sikre beskyttelse af kirkens nærmeste omgivelser
mod skæmmende bebyggelser og lignende.
Dette følger blandt andet af § 1 i lovbekendtgørelse nr. 1156 om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde samt § 29 i bekendtgørelse
nr. 1172 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Overordnet set betyder det, at stiftsøvrigheden skal arbejde for, at
kirkerne, der henhører under de nationale interesser, beskyttes bedst
muligt.
Denne opgave udfører stiftsøvrigheden for at sikre, at kirkerne
bibeholdes som kulturhistoriske kendingsmærker i landskabet og en del
af den danske kulturarv samt for at sikre indsynet til og udsynet fra
kirkerne.
Konkrete bemærkninger til kommuneplan 2021-2023
Stiftsøvrigheden har gennemgået kommuneplanen med henblik på at
vurdere, hvorvidt de ønskede tiltag vil være en ulempe i forhold til
kommunens kirker og deres omgivelser.
Stiftsøvrigheden kan ikke på det nuværende grundlag tage stilling til, om
kirkernes interesser bliver berørt/fortsat vil være beskyttet med den
foreslåede kommuneplan. Stiftsøvrigheden forbeholder sig derfor retten
til eventuelt at gøre indsigelser ved et senere fremsendt forslag til
kommuneplantillæg eller lokalplan.
Skanderborg Kommune anbefales i det videre arbejde at tage størst
muligt hensyn til kommunens kirker, herunder ind- og udsigtslinjer,
kirkebyggelinjer og eventuelle fredninger.
Afsluttende bemærkninger
Når kommunen udarbejder mere detaljerede forslag, som befinder sig i

Telefon: 8614 5100 │ kmaar@km.dk │ www.aarhusstift.dk
Ean nr. 5798 0008 18736 │ CVR nr. 39902613
Side 1 af 2

Den │
Akt.id. │
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Ansvarlig │

20. maj 2021
1395581
2021 - 14381
UGA

nærheden af kirker, vil stiftsøvrigheden gerne inddrages så tidligt som
muligt i processen.
Eventuelle spørgsmål
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til
Aarhus Stift på kmaar@km.dk.

Med venlig hilsen

Ulrika Guldbæk Adams
AC-fuldmægtig

Kopi til:

Skanderborg Provsti

Telefon: 8614 5100 │ kmaar@km.dk │ www.aarhusstift.dk
Ean nr. 5798 0008 18736 │ CVR nr. 39902613
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

27.05.2021

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

13111235

Evt. P-nummer
Navn

HTP ENTREPRENØRSERVICE ApS

Vejnavn

Mortensgade

Husnummer

21

Etage
Side/Dør
Postnummer

9640

By

Farsø

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vedr. matr.nr. 15 m beliggende Silkeborgvej 69, Laven:
Jeg ønsker at bygge nogle rækkehuse i funkisstil i 2 plan på
denne og naboparcellen, matr.nr. 1 cl, som ligger i Silkeborg
Kommune.
Byggehøjden ønskes derfor forhøjet til de normale 8,5 m samt at
der kan bygges i 2 plan.
Med venlig hilsen
HTP Entreprenørservice ApS v/ Arvid Bodentien

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
VCEOFQG
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Plan og Byudvikling
Pernille Falborg Helmer
VS: Høring - Forslag til Skanderborg Kommuneplan 2021-2032 (ENS Id nr.: 2439719)
2. juni 2021 09:24:15
Skanderborg - Stjernehøring, statsligt kontaktnet.pdf

Med venlig hilsen

PERNILLE FALBORG HELMER
Fra: Lene Eilskov Jensen <lej@ens.dk>
Sendt: 28. maj 2021 15:17
Til: Plan og Byudvikling <Planogbyudvikling@skanderborg.dk>
Emne: Vs: Høring - Forslag til Skanderborg Kommuneplan 2021-2032 (ENS Id nr.: 2439719)

Energistyrelsens høringssvar til Skanderborg Kommunes forslag til Kommuneplan 20212032
Energistyrelsen har modtaget Skanderborg Kommunes ’forslag til Kommuneplan 20212032’. I brev fra bolig og planstyrelsen fremgår det at, ’Øvrige bemærkninger til
planforslaget,
dvs. bemærkninger der ikke vil kunne give anledning til indsigelse, skal sendes direkte til
kommunen’. Energistyrelsen har blot en generel bemærkning som anført herunder.
Energistyrelsen tildeler tilladelser i henhold til undergrundsloven. Tilladelser til
efterforskning og indvinding af geotermiske energi kan søges to gange årligt i de områder
hvor der ikke allerede er eller ansøgt om en tilladelse. Et kort med geotermitilladelser og –
ansøgninger i behandling kan ses på Energistyrelsens hjemmeside:
https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/geotermitilladelser
Her fremgår det bl.a. at der er tildelt en tilladelse til geotermi for et område dækkende en
del af Skanderborg Kommune.
I forbindelse med en tilladelse til efterforskning af undergrunden for geotermisk energi kan
det komme til konkrete aktiviteter såsom seismiske undersøgelser, brøndboring mm. Alle
aktiviteter skal godkendes af relevante myndigheder førend aktiviteterne kan udføres. Ved
succesfuld efterforskning kan der være belæg for indvinding af geotermisk energi og i den
forbindelse etablering af et geotermisk anlæg til fjernvarmeforsyning.
Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at vende retur.

Venlig hilsen / Best regards

Lene Eilskov Jensen
Fuldmægtig / Advisor
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Pernille Falborg Helmer
Pernille Falborg Helmer
VS: Gram Skov og udlægning til rekreativ område
16. juni 2021 13:28:22

Fra: Karsten Lynggaard <karstenlynggaard66@gmail.com>
Dato: 11. juni 2021 kl. 09.21.02 CEST
Til: Inger Espersen <Inger.Espersen@skanderborg.dk>
Cc: bratboel1@me.com
Emne: Spørgsmål på Teams-mødet d. 10/7-21 - Gram Skov og udlægning til rekreativ område

Hej Inger
Tak for et godt møde i går aftes. Desværre fik jeg ikke mulighed for at deltage i
første og sidste del af mødet, men jeg fik dog en del ud af mødet i midten, som jeg
deltog i.
Jeg stillede et spørgsmål i forhold til et indlæg af Tommas Leth, Stilling-Gram
Borgerforening (TL).
Som jeg opfattede indlægget fra TL, så ønsker TL at man udlægger Gram Skov til
rekreativt område!
Vi har selvfølgelig vidst at dette var på tapetet, og har da også fået reaktioner på
dette fra lodsejere i skoven. De stiller sig uforstående overfor at man forvalter
anvendelsen af privat ejendom, uden at have kontaktet disse.
Man er fuldstændig uforstående overfor det juridiske grundlag i dette udspil fra TL.
Er tanken at man påtænker en ekspropriering, eller har TL tænkt sig en eller anden
form for kompensation til lodsejere for dette. Ingen ved det, for ingen har været
kontaktet i den forbindelse. Det er tilsyneladende et spin som TL har iværksat for at
få kommunen til at træde i spinaten for sig.
Det har dog aldrig været et problem at anvende skoven rekreativt. Lodsejere i
skoven har fuld forståelse for at skoven også tjener et rekreativt formål. Der er dog,
med dette tiltag fra TL, sket det at man føler sig udsat for et overgreb i forhold til
den private ejendomsret.
Da dette virker fuldstændig meningsløst, set i lyset af at skoven altid har været
åben for rekreativ anvendelse, så kan man få den tanke, at der ligger nogle
personlige/politiske interesser bag.
Vi advarer stærkt imod at kommunen lytter til TL på dette område, da vi ser at han
blander foreningsarbejde med personlige/politiske interesser, hvilket forøvrigt også
er stik imod vedtægterne i Stilling-Gram Borgerforening.
Mit spørgsmål går på om der ligger eksproprierings planer eller anden form for
kompensations planer fra kommunens side i forhold til at udlægge Gram Skov til
rekreativ område?
Hvis ikke, vil vi gerne bede om at disse planer bliver taget af bordet i forhold til
KP21
Cc. Henrik Bratbøl
-Med venlig hilsen

Karsten Thorø Lynggaard
Frodesvej 5, Stilling
8660 Skanderborg
Mobil +45 2490 1777
Alternativt +45 5195 1583
Mail karstenlynggaard66@gmail.com
En aktiv del af "Lokalrådet for Stilling og omegn".
Vi er en frivillig gruppe, som repræsenterer det tavse flertal og har stået bag 20 års
indsamling af ideer til udvikling af byen. Vi har indsendt indtil flere visioner til
kommuneplaner gennem tiden. Senest har vi indsendt Vision 2024, som vi fortsat
arbejder på at videreudvikle. Vi møder borgerne i det liv de lever i samfundet. Vi
taler med nogen som taler med andre. Vi er dem som man går til, hvis man mener
noget eller føler noget er forkert. Vi er den brede opbakning og repræsenterer
dermed langt den største del af borgere i Stilling og omegn.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Plan og Byudvikling
Pernille Falborg Helmer
VS: Høringssvar til Skanderborg Kommuneplan 2021-32
23. juni 2021 09:26:07

Med venlig hilsen

PERNILLE FALBORG HELMER
Fra: Vibeke Bennetsen (VBNT) <VBNT@BANE.dk>
Sendt: 17. juni 2021 08:38
Til: Plan og Byudvikling <Planogbyudvikling@skanderborg.dk>
Cc: henlan@erst.dk
Emne: Høringssvar til Skanderborg Kommuneplan 2021-32
Til Skanderborg Kommune Kommune, Plan, Teknik og Miljø
Banedanmark har følgende kommentarer til den fremsendte Kommuneplan 2021-32:
Banedanmark har i Skanderborg en station for

station for vedligeholdelsesmateriel og for

maskiner og/eller materiel til projekter. Der vil derfor lejlighedsvis kunne forekomme væsentlig
støj, også i natteperioden.
Skanderborg er en af mange sådanne stationer, som er placeret jævnt fordelt ud over landet,
hvor der er sidespor. Formålet er at kunne læsse materiel og hurtigt komme ud og udbedre,
hvis uheldet er ude. Planlagt vedligeholdelsesarbejde foregår ofte om natten, for at genere
togtrafikken mindst muligt. Projekter kan omfatte mange varierende typer af opgaver og
dermed en varierende støjmæssige belastning.
Generelt ligger lydeffektniveauet for troljer i tomgang på 105 dBA. Alle andre aktiviteter øger
belastningen. Det er meget svært, for ikke at sige umuligt at dæmpe støjen. Vores erfaring
siger at en almindelig støjskærm kun dæmper 5-10 dB, hvilket sjældent er nok til at overholde
grænseværdierne.
Vi ser ofte, at kommunerne i deres planlægning ikke er klar over at vores aktiviteter også
omfatter arbejdssteder. Og at der kan forekomme støj helt op i miljøklasse 6-7, dvs.
virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Mvh
Vibeke Bennetsen                
Arealforvalter
Teknisk Projektejer (TPE)
Midtjylland
Mobil: 20167188
vbnt@bane.dk
Banedanmark
Infrastruktur
Arealforvaltning
Vejlevej 5
7000 Fredericia
www.banedanmark.dk
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os,
opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

Borgmester Frands Fisher og
Kommunaldirektør Lars Clement
Skanderborg Kommune

Den 23.06.2021

Opfølgning af tidligere fremsendt byudviklingsplan for Stjær syd.

Den 13. april fremsendte vi en udbygningsplan for Stjær syd i overensstemmelse med
aftale på mødet den 15 marts.
Foruden udbygningsplanen er der tidligere, oktober 2020 fremsendt detaljerede planer
for de 2 nærmeste områder til Stjær by.
Der har været afholdt 2 møder med Planafdelingen et i 2019 og et i 2020, uden det har
været muligt at få områderne inddraget i planlægningen for Stjær. Dele af området har i
øvrigt været en del af kommuneplanen helt tilbage fra 2005.
Byudviklingsplanen bygger på gode parceller tæt på bymidten, og især på at sikre en
trafiksikker udbygning af Jeksenvej med 2 rundkørsler og cykelstier langs Jeksenvej,
hvilket mange har savnet i årtier.
Desuden ender udstykningen i områdets største naturområde for hele Stjær by, et naturområde der kan indeholde mange fritidsaktiviteter.
Der har været forlydender om at grusgravene ikke er frigivet, hvilket ikke er sandt.
I brev af 16.04 2020, sag nr. 1-50-71-78-14 godkender Region Midtjylland efterbehandling af matr. Nr. 8a, 13s,3a alle Stjær By, Stjær. Og der er tillige 2 områder der tidligere
er godkendt for efterbehandling.
Brevet er tidligere, oktober 2020 fremsendt til Planafdelingen, og forventelig også fra
Region Midtjylland i april 2020.
Det er os bekendt, at der er flere der har indsendt tilkendegivelser for vores nye boligområder på Jeksenvej.
Vi håber, ikke mindst på baggrund af, at sagen har været undervejs i årtier at områderne inddrages i den kommende kommuneplan, ikke mindst fordi vi mener den nuværende udvikling mod nordøst skævvrider byen.
Med venlig hilsen
Henning Røgen
Lars Jensen og
Finn Ramsgaard.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Plan og Byudvikling
Pernille Falborg Helmer
VS: Høringssvar vedr. Kommuneplan : Forslag til etablering af mindre nyt boligområde i Tebstrup
30. juni 2021 09:44:38
image.png
Udvidelse af boligområde 15.B.01 i Tebstrup.png

Med venlig hilsen

PERNILLE FALBORG HELMER
Fra: Niels Parmo Christensen <npc@npconsult.dk>
Sendt: 29. juni 2021 14:14
Til: Plan og Byudvikling <Planogbyudvikling@skanderborg.dk>
Cc: Randløv Maskinfabrik <randloev@mail.tele.dk>
Emne: Høringssvar vedr. Kommuneplan : Forslag til etablering af mindre nyt boligområde i Tebstrup
Att: Skanderborg Kommune
Plan & Byudvikling
cc: grundejer Sven-Aage Randløv
På vegne af grundejer fremsendes vedhæftede forslag til udstykning af grunde i den nordlige del af Tebstrup. Området ligger på
en skrånende grund mellem vores bolig og øvrige boliger i Tebstrup. Vi ser det som en naturlig afgrænsning og den skrånende
grund ligger perfekt for solen og med mulighed for udsigt fra de øverste grunde.
Konkret foreslår vi derfor en ændring af kommuneplanrammerne for området, hvor Kommuneplanområdet 15.B.01 udvides til også
at omfatte dette areal.
Det betyder, at der her også må være følgende:

Eksempel på udstykningsplan er vedhæftet. Adressen er Tebstrupvej 6, Tebstrup, 8660 Skanderborg.
På vegne af ejerne:
Inge Thomsen Randløv og Sven-Aage Langerg Randløv.
Venlig hilsen

Niels Parmo Christensen, HD(A)

NP Consult ApS
BORGERGADE 34
8660 Skanderborg

Mobil: 51418415
Email: npc@npconsult.dk
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

14.06.2021

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

Virksomhed

CVR-nummer

33910304

Evt. P-nummer
Navn

Skanderborg Petanqueforening

Vejnavn

Almuevej

Husnummer

1

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Bemærkninger til Kommuneplan 21
Indsigelse mod den del af Kommuneplan 21,
som vedrører ramme 11.B.06 De gl. boldbaner ved Vrold
Tværvej.
Indsigelse:
Området ønskes ikke udlagt til boligbebyggelse.
Begrundelse:
Boldbanerne tjener som et frirum i området, hvor de
omkringboende samles og dyrker såvel organiseret som
uorganiseret idræt.
Skanderborg Håndbold spiller håndbold, og anvender arealet
intenst i forbindelse med den årlige Smuk Fest.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
T5U70JE

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
Skanderborg Petanque har baneanlæg på arealet.
Det kan oplyses, at Skanderborg Kommune i 2007 anviste
arealet til petanquebaner, og banerne er siden benyttet af
foreningen, Skanderborg Petanque, til træning to gange om ugen
(året rundt) samt til turneringer og stævner. Skanderborg
Petanque har ca. 40 medlemmer.
Foreningen Skanderborg Petanque føler sig hjemme i området,
og har i årenes løb udbygget anlægget med lysanlæg,
hjertestarter og bordebænkesæt ved klubhuset.
Boldbanerne er således en vital det af identiteten i Vrold, og et
eventuelt tab af det grønne område vil medføre en væsentlig
forringelse af livskvaliteten.
Afsender:
Skanderborg Petanque
Tage Kristensen
Formand
tagekristensen@pc.dk
2372 3811
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

14.06.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
T5U70JE

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

17.06.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Joan Krogh

Efternavn

Hansen

Vejnavn

Nørregade

Husnummer

8

Etage
Side/Dør
Postnummer

8670

By

Låsby

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Indsigelse til forslag til kommuneplan 21 vedrørende høringssvar
36 om ønske om fremtidig boligområde i kommuneplan
2021-2032.
Vedr. Høringssvar 36 ønske om udlæg af matr.nr. 9 a, Låsby By,
Låsby, Nørregade 8 til boligområde indgives hermed indsigelse
imod, at vores ønske ikke er medtaget i forslag til kommuneplan
21.
Med venlig hilsen
Torben Krogh Hansen
Nørregade 8, Låsby

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
GDKU6GI

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

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

Bilag
Uddybende høringssvar
- Indsigelse til kommuneplan 2021 høring 36.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

17.06.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
GDKU6GI

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Indsigelse til forslag til kommuneplan 21 vedrørende høringssvar 36 om ønske om
fremtidig boligområde i kommuneplan 2021-2032.
”Høringssvar 36” – ønske om udlæg af matr.nr. 9 a, Låsby By, Låsby, Nørregade 8 til
boligområde” indgives hermed indsigelse imod, at vores ønske ikke er medtaget i forslag
til kommuneplan 21.
Som det er beskrevet i sagsfremstillingen, ønsker ”Byrådet at fortsætte arbejdet med
helheds- og strukturplanlægning for større nye områder, som forholder sig til
boligudbygning i en by i mange år frem. Det er understreget i Byrådets Udviklingspolitik
2018-2021, der også fungerer som planstrategi, hvor udviklingsspor fire netop omhandler
fokus på helhedsplanlægning”
– og at der i den forbindelse godkendtes et ønske om, at udlægge Nørregade 6 (vores
nabo) til boligbebyggelse, hvor der indenfor nærmeste fremtid opføres 7 boligparceller.
Til belysning af sagen, er matr. nr. 9 a Låsby by, Låsby, allerede med en 1/3 af matriklen
udlagt til fremtidig boligområde og det at matriklen, på de 2 - snart 3 - tilgrænsende sider,
støder op til boligbebyggelse og derfor vil passe bedre ind i helhedsindtrykket som
boligområde, end som gård/landmiljø. Ændringen vil kunne gavne nærmiljøet væsentligt,
fremfor gensidige gener grundet nuværende forskellighed.
Vi er fra forvaltningen blevet oplyst, at når vores ønske ikke er medtaget i forslag til
kommuneplan 21 begrundes det med, at der forinden skal budgetteres for daginstitutioner
og skoler, hvilket vi er meget uforstående overfor, da der på Låsby Skole er ledig
kapacitet, og det, at der netop bygges ny børnehave i byen i 2022.
Endvidere kan det oplyses, at vores ejendom, Nørregade 8 støder op til området Jens
Martin Knudsens Vej og at 1/3 af grunden allerede er udlagt til boligområde i
kommuneplanen, idet der var planlagt, at der skulle opføres boliger på del af vores
matrikel, da lokalplan 127 skulle sættes i værk i 2006.
Det ville kun være til stor fordel for helhedsindtrykket, hvis de sidste 2/3 af matriklen bliver
godkendt til boligområde.
Da Nørregade 8 ikke mere ligger som en smørklat mellem 2 gårde i det bynære, har vi et
ønske om, at sikre, at vores jord, vil indgå i den helhed for boligbebyggelse, der passer for
området og især med de planer, der nuværende ligger på tegnebordet, som er
boligbebyggelse for ældre og enlige, hvilket vil imødegå Byrådets politik: ”for varieret
boligtilbud i landsbyerne”, samtidig med, at det er planen, at det gamle fine stuehus
bevares som facade mod Nørregade, hvor det passer i det nuværende helhedsindtryk for
den landsbyprægede bydel, som Nørregade udgør.
Medtages vores ønske om at udlægge matr. nr. 9a Låsby by, Låsby til fremtidig
boligbebyggelse, foretages hermed også den lettelse af landzoneadministrationen, som
Byrådet også ønsker at imødegå. I dette skønne område, hvor der ikke findes støj fra
motorvejen.
Med venlig hilsen
Torben Krogh Hansen
Nørregade 8, Låsby

Bilag: Kommuneplankort for boligområde - matr. nr. 9 a Låsby by, Låsby er fremhævet
med gul farve

Til Borgmester Frands Fischer
& Byrådsmedlem Claus Bloch
I forlængelse af vores indsigelse til forslag til kommuneplan 21 vedrørende ”høringssvar 36 om
ønske om fremtidig boligområde i kommuneplan 2021-2032”, har vi behov for at uddybe lidt
mere, personligt til jer:
Vi blev i 2018 stillet i udsigt, at vi i stil med Nørregade 6 ville kunne medtages i kommuneplan
21, hvor det ville være muligt, at få det de sidste 2/3 af vores matrikel godkendt til fremtidig
boligområde og da dette ikke er hensigten, iflg. offentliggjorte kommuneplan forslag, står vi
magtesløse i forhold til en ”autoritet”, som vi ikke føler giver os velbegrundede argumenter,
som forholder sig til virkeligheden.
Vi er fra forvaltningen blevet oplyst, at det begrundes med, at der forinden skal budgetteres for
daginstitutioner og skoler. Det er vi meget uforstående overfor, da der på Låsby Skole er ledig
kapacitet, og at der netop bygges ny børnehave i Låsby i 2022.
Som det er beskrevet i sagsfremstillingen: Ønsker ”Byrådet at fortsætte arbejdet med helhedsog strukturplanlægning for større nye områder, som forholder sig til boligudbygning i en by i
mange år frem. Det er understreget i Byrådets Udviklingspolitik 2018-2021, der også fungerer
som planstrategi, hvor udviklingsspor fire netop omhandler fokus på helhedsplanlægning”
– og at der i den forbindelse godkendtes et ønske om, at udlægge Nørregade 6 (vores nabo)
til boligbebyggelse, hvor der indenfor nærmeste fremtid opføres 8 boligparceller.
På daværende tidspunkt var der IKKE planer om udvidelse på daginstitutionsområdet.
Til belysning af sagen, er matr. nr. 9 a Låsby by, Låsby, allerede med en 1/3 af matriklen
udlagt til fremtidig boligområde og at matriklen, på de 2 - snart 3 - tilgrænsende sider, støder
op til boligbebyggelse og derfor vil passe bedre ind i helhedsindtrykket som boligområde, end
som gård/landmiljø. Ændringen vil kunne gavne nærmiljøet væsentligt, fremfor gensidige
gener grundet nuværende forskellighed.
Endvidere kan det oplyses, at vores ejendom, Nørregade 8 støder op til området Jens Martin
Knudsens Vej, hvor 1/3 af grunden blev udlagt til boligområde, idet det var planlagt, at der
skulle opføres boliger på del af vores matrikel, da lokalplan 127 skulle sættes i værk i 2006.
Da Nørregade 8 ikke mere ligger som en smørklat mellem de 2 gårde i det bynære, har vi et
ønske om, at komme videre nu og vi ser helst den mulighed vi har, for at sikre, at vores jord,
vil indgå i den helhed for boligbebyggelse, fremfor at gården skal fortsætte som
hesteejendom/erhverv, med de eventuelle gener det kunne medføre til det parcelhus kvarter,
som vi snart ligger midt i.
Vores oplæg, som blev fremstillet for forvaltningen i 2018, viser netop boligbebyggelse for
ældre og enlige, hvilket netop imødegår Byrådets politik for varieret boligtilbud i landsbyerne,
samtidig med, at det gamle fine stuehus bevares med facade mod Nørregade, hvor det passer
i det nuværende helhedsindtryk - I dette, vores skønne område, hvor der ikke findes støj fra
motorvejen.
Det ville kun være til stor fordel for helhedsindtrykket, hvis de sidste 2/3 af matriklen bliver
godkendt til boligområde, hvilket også ville lette landzoneadministrationen.

Vi ser frem til en konstruktiv dialog.
Med venlig hilsen
Torben Krogh Hansen
Nørregade 8, Låsby
Bilag: Kommuneplankort for boligområde - matr. nr. 9 a Låsby by, Låsby er fremhævet med
gul farve, samt luftfoto
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

21.06.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Anne Mie

Efternavn

Bergmann

Vejnavn

Rye Mølle Søvej

Husnummer

39

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
JGMA68U

Kære rette vedkommende
vedr. 50.C.03Kyhnsvej og P Steffensensvej, Rammer for
kommuneplan, hvor der er mulighed for byggehøjde på 15 m
samt en randbebyggelse tæt på vej og rundkørsel.
Jeg vil på det kraftigste protestere mod denne byggehøjde tæt på
Siimtoften og Gudenåen og mulighed for byggeri alt for tæt på en
rundkørsel.
Der er smukt grønt og med bøgehække på det pågældende sted
og det vil blive helt forfærdeligt med bygninger, som vil skæmme
udsigten for mange borgere og turister, som besøger dette
område, så henstillingen herfra er, randbebyggelse helt fjernes
som mulighed på dette sted 50.C.03.
mvh Mie Bergmann, tlf 51500436 (borger i Ry fra 1972)

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.06.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Tommas Bang

Efternavn

Leth

Vejnavn

Kærgårdsvej

Husnummer

27

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg indsender dette høringssvar på vegne af bestyrelsen og
medlemmerne i Stilling-Gram Borgerforening.

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

Bilag
Uddybende høringssvar
- Høringssvar KP21.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.06.2021

Se signeringsoversigt
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HØRINGSSVAR KP21 fra Stilling-Gram Borgerforening.
I Stilling-Gram læser vi med tilfredshed, at der i forslaget til den nye kommuneplan tages et
yderligere ansvar for at byerne fortsat er attraktive at bo i, fungerer og har adgang til bynær natur,
og definerer det som særligt vigtigt i den nuværende situation, hvor byfornyelse og fortætning
prioriteres højt politisk og den nye Stilling Station er lige om hjørnet.
Vi ser, at KP21 indbygger en lang række af de ønsker som mange borgere har fremsat (se bilag),
samtidig med at den fremhæver en styrkelse af helhedssynet på både bylivet og den omgivende
natur som byerne er en del af.
De planlægningsmæssige rammer for midtbyen, som i forslaget endeligt er fastlagt efter at
stationen er vedtaget, må forventes at sætte gang i tiltrængt fornyelse og forskønnelse – som dog
bør holdes i et afstemt tempo som skolen og dagtilbudene kan følge med i.
Vi kan se at planlægningen af Stilling bymidte tager udgangspunkt i, at der skal laves udvikling
efter en “helhedsplanlægning som tilfører det samlede område højere bykvalitet” og at der stilles
krav om proportioner, materialevalg osv. Der er en forventning i byen om at der skabes urbane
friarealer, og at udvikling foregår afstemt og sammenhængende med respekt for det
bevaringsværdige byggeri og byens placering i landskabet.
Borgerne hæfter sig også ved at byfortætningen foreslås værende forholdsvist moderat, selvom
bygningshøjderne stadig er højere end de fleste har ønsket sig.
I forslaget til KP21 kan borgerne i Stilling-Gram konstatere, at der er arbejdet fagligt med byernes
grønne struktur i kommunen og hvordan der kan værnes om adgangen til de nærrekrative arealer
og den bynære natur for borgerne. Borgerne deler i høj grad opfattelsen af, at det er vigtige
elementer i at skabe den gode by.
I Stilling-Gram udgør Gram Skov og Anebjerg Skov, som det også beskrives i KP21-fortællingen,
vigtige elementer i den grønne struktur, bynære natur og samtidig koblingen til de fredede
naturarealer langs Stilling-Solbjerg sø og Pilbrodalen. Alt sammen noget, der bidrager meget til at
gøre byen attraktiv at leve i og flytte til, også for kommende borgere i nye etagebyggerier i
bymidten. Borgerne finder det både glædeligt og vigtigt, at der i KP21 er fokus på at bevare disse
områder, og at binde byen endnu bedre sammen med rekreativ adgang og stier.
Mødesteder for de unge, efterlyses i høj grad af de unge borgere i Stilling-Gram, og vi er glade for
at disse ønsker også er nævnt i KP21.
Stilling-Gram den 20. juni 2021
Bestyrelsen i Stilling-Gram Borgerforening
info@stilling-gramborger.dk
Foreningen repræsenterer ca. 400 husstande i byen enten med direkte medlemskab (225
husstande) eller via 3 af byens grundejerforeninger.

Kvalitet i byerne. Del-input fra Stilling-Borgere KP21

STIER
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.06.2021

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

38287656

Evt. P-nummer
Navn

Engvangsvej 47 ApS

Vejnavn

Engvangsvej

Husnummer

33

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Hej
Vi har i samarbejde med Nodo indsendt et konkret projekt til
Skanderborg kommune i 2017 for hele området imellem
Engvangsvej og Århusvej.
Den 11 Februar 2020 fik vi en dispensation til udstykning af 9
erhvervsgrunde med portnerbolig incl. vejplan.(sagsnr. 01.02.05P25-1-20)
Vi ønsker de 9 grunde ændret til blandet bolig og erhverv.
Det vil ikke give øget belastning på institutionsområdet.
En blandet bolig og erhvervsgrund vil ikke have så stort et
befæstet areal, og dermed mindre overfladevand.
Venlig hilsen
Thomas og Nicolai
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Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Andet
Projekt Engvangsvej.
Dispensation.
- 2020.06.04 18.006 Engvangsvej - situationsplan (1).pdf
- BRN3C2AF403E24C_003305.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.06.2021

Se signeringsoversigt
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Mosegårdsparken
Situationsplan

17fd
17cx
17ct

17ey

17ez

17eæ
17eø

5u

17fb

17fa

5t

18n

18m

9ar

18p

18o

Engvangsvej

18bs

18e
8ab
Vendeplads

Mulig boligområde
8ac
18by
8z

18ca

10.0
15æ

Tilkøb til 8ac
940 kvm

Erhverv
1.501 kvm

Erhverv
1.592 kvm

Erhverv
1.586 kvm

Vendeplads

10.0

8y

Erhverv
1.976 kvm
Erhverv
1.504 kvm

6.0

25.0

Erhverv
1.908 kvm

Støjvold

18bx

Erhverv
1.585 kvm

Erhverv
1.589 kvm

Erhverv
1.584 kvm

18bæ

5d

10.0
18bv

8aa

Vendeplads

15h

Erhverv
5.720 kvm

15l

Erhverv
6.467 kvm

15m
18bu

8b

0
10.

18bt

Erhverv
4.188 kvm

Århusvej

7000a

15k

15

30

45

60

75 m

1:1500

Dato: 04.06.2020

Sagsnr: 18.006

Udført af: TS

www.nodo.dk
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Høringssvar – Kommuneplan 2021, 13.C.01 – Stilling bymidte
Nabogruppen, 12 husstande i nærområdet syd for Århusvej 16-26, har disse bemærkninger til:
Bebyggelse syd for Århusvej med max. bebyggelsesprocent på 70, max. etageantal på 3, max. højde
på 10 m. og max. facadelængde på 21 m.

Først og fremmest tak for muligheden for at vi kan fremkomme med vores bemærkninger til forslag
til kommuneplan 2021. Vi føler, at vi gennem hele forløbet er blevet hørt, og det har været en rigtig
god oplevelse at møde politikere i en positiv dialog ude på vores adresser.
Vi finder også, at det foreliggende forslag til kommuneplan 2021 er et konstruktivt, velovervejet og
godt gennemarbejdet dokument.
Nabogruppen skal til forslaget dog bemærke, at byggehøjden i forslag til kommuneplan 2021 for
Århusvej i Stilling er højere end den, vi som naboer har ønsket os, og som hovedparten af byens
borgere har ønsket sig. Det er fortsat vores holdning, at bebyggelse på Århusvej ideelt set har en
max. byggehøjde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 60.
Vi noterer os med tilfredshed, at bebyggelse i det foreliggende forslag ikke må opføres nærmere
naboskel end 2,50 m. og skal placeres som facadebebyggelse max. 1 m. fra vejskel.
Det er af stor vigtighed for oplevelsen af Århusvej, at der er rum mellem bebyggelserne, således at
der skabes kik, lys og luftighed, og fornemmelsen af tunnelsyn formindskes for de forbipasserende
gennem hovedgaden. Og positivt med grønne opholdsarealer flere steder langs forløbet af Århusvej.
Vi noterer os ligeledes med tilfredshed de opstillede forudsætninger til bebyggelse:
 Trappe- og elevatortårne integreres naturligt i bebyggelsen
 Indsigt fra altaner mod naboer begrænses i videst muligt omfang ved placering og
udformning af altaner
 Udkørsel til Århusvej trafiksikres bedst muligt
 Parkeringsarealer skærmes fra støj og lys fra biler med lys- og lydabsorberende støjhegn

Endeligt er det vigtigt for os at pointere, at Stadionvej er en villavej med bebyggelse i 1½ plan og
med en bebyggelsesprocent på 30. Grunden til dette nævnes er, at vi er bekendt med, at der er et
specifikt projekt på Århusvej 26/Stadionvej 2, som går ud på opførelse af bebyggelse på Stadionvej
i 2½ plan, hvilket er modstridende med kommuneplanramme 13.B.03.

Venlig hilsen

Nabogruppen
Martin Nedergaard (Århusvej 12A)
Tim Bro Dalgaard (Århusvej 24, 1.)
Rasmus Hjortshøj (Århusvej 24, st.)
Pia & Martin Christensen (Århusvej 28)
Jette Pedersen (Stadionvej 1)
Bianca & Thomas Hjøllund Simonsen (Stadionvej 3)
Nikolaj Sørensen (Stadionvej 3)
Anders Kaa (Stadionvej 5)
Inge & Niels Erik Larsen (Stadionvej 7)
Mads Due Thomsen (Stadionvej 8)
Pia & Brian Jakobsen (Stadionvej 4)
Kirsten & Jan Froberg (Stadionvej 6)
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

06.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Trine Krab

Efternavn

Kokholm

Vejnavn

Vroldvej

Husnummer

79

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

I udkastet til Kommunalplan 21 kan vi læse, at byrådet ønsker at
styrke kommunens fortælling gennem en yderligere synliggørelse
af de grønne strukturer. Af bilag til behandling af forslag til
Kommunalplan 2021 kan vi læse, at man ønsker at sikre flere
rekreative områder ved at indlemme diverse arealer. Her er
11.R.08 Vrold Skov nævnt, som et blandt flere arealer, som man
med kommunalplan 21 ønsker at gøre til rekreativt areal.
Vi er alle naboer til 11.R.08, og vi hilser i den grad forslaget
velkomment. Vi naboer støtter fortællingen om, at disse grønne
arealer så smukt markerer adskillelsen af de forskellig bydele og
rammer vores smukke grønne by ind.
11.R.08 er en grøn oase i Vrold, som smukt markerer skellet
mellem ny og gammel Vrold, og tilbyder mange af os i begge
bydele et yndet sted at gå ture, løbe, køre mountainbike og følge
skovens skiftende årstider. Skoven huser et rigt dyreliv med
både, hjorte, rovfugle, grævlinger, egern og andre dyr. Det er ofte
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fortsat fra foregående side...
at man som gæst i skoven, kan nyde synet af disse dyr, hvilket vi
naboer anser som en gave midt i en stor provinsby som
Skanderborg.
Vi ønsker med dette høringssvar at gøre byrådet opmærksom på,
hvor vigtigt dette grønne areal er for os som bor i Vrold, og at vi
deler Kommunalplan 21s ønske om, at sikre disse grønne
bydelsmarkeringer, så vi alle har adgang til luft, natur og dyreliv
tæt på vores boliger.
Ved at lade 11.R.08 bestå som rekreativt område, udlader vi
også at belaste Vroldvej med yderligere trafik, som vil forekomme
i fald selvsamme areal bebygges. Efter at de sydvendte
motorvejsramper blev åbnet i 2017, har vi, der bor på Vroldvej
oplevet en markant stigning i særligt tung trafik, som skal ind til
bymidten. Selvom Vroldvej er blevet trafiksaneret oplever vi, at
der er pres på trafikken, særligt i morgen og eftermiddagstimer,
hvor mange er på vej til og fra arbejdet. Som forældre til
skolebørn, som færdes langs det meste af Vroldvej på deres vej
til Morten Børup Skolen, er vi stærkt bekymrede for yderligere
trafik, såfremt selvsamme areal skulle blive bebygget med enten
erhverv eller boliger.
Vi håber derfor at beslutningen om den endelig Kommunalplan
21, vil sikre vores nærrekreative område Vrold Skov.
Med Venlig Hilsen
Husejerne Vroldvej 77 og Vroldvej 79
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

06.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

06.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Karin Martine Nordmand

Efternavn

Pedersen

Vejnavn

Æblehaven

Husnummer

31

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Til byrådet/borgmesteren
I forbindelse med byvandringen i Hørning, blev jeg bedt om at
sende en reminder om etablering af en ny petanque bane. På
grund af det nye hal byggeri senere på året vil de nuværende
desværre blive bebygget. Er vi taget med i overvejelsen om en ny
petanque bane. På vegne af tirsdags holdet.
Med venlig hilsen
Karin Pedersen
Tlf xxxxxxxx

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

06.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

06.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jens Bruun

Efternavn

Larsen

Vejnavn

Rønhøjs Ager

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8300

By

Odder

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg tillader mig at skrive på trods af jeg er borger i Odder
kommune, men ønsker at dele mine erfaringer omkring stiftelse
af bofællesskab i Odder, i håb om at denne udvikling vil bliver
optimeret, se vedhæftet dokument.

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

Bilag
Uddybende høringssvar
- Høringssvar. kommuneplan skanderborg 2021..pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

06.07.2021

Se signeringsoversigt
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Høringssvar / input til kommuneplan i Skanderborg Kommune
Som borger og stifter af bæredygtigt bofællesskab ønsker vi hermed at afgive vores input baseret
på bagrund af erfaringer fra den del af processen der involverede kommunen.
Kort motivation:
Der er udflytning fra de stører byer i Danmark når man selekterer data ned til aldersgruppen 28-38
år, en del af disse unge mennesker ønsker sig et liv med større fokus på bæredygtighed og den
levevis der fordres af et fællesskab med fokus og de 3 elementer Social, økonomi og miljø, der er
naturligvis også borger som os der er bosiddende lokalt der har samme ønsker.
Konkret input
Input som vi baseret på erfaringer anbefaler ind tænkes i den kommende kommuneplan ifb. med
bosætning i bofællesskaber.
1. En kommunal bæredygtig bosætnings konsulent som kunne være første kontakt for borger
og ejendomsudvikler der ønsker at udvikle /opføre bofællesskaber, dette har til formål at
afdække og spare med disse, for dermed at tilsikre projektet får den nødvendig viden om
lokalplaner og servitutter samt borger tilslutning for at gå vider med udvikling af projektet.
2. Kommune opfordres til ifb med lokalplans arbejde beskrive af de fortrækker og prioriterer
projekter der forholder sig til, og beskriver hvordan de håndtere bæredygtighed og
verdensmål, vigtigt er det at undgå specifikke beskrivelser af materialevalg i byggeriet, da
det reducere muligheden for at kunne bygge i eksempelvis træ eller andre bæredygtige
materialer udviklingen på området er så hurtig at man ikke kan beskrive materialer da de
måske ikke er kendte når lokal planen godkendes, beskriv kun farvevalg og bygnings
størrelser.
3. Kommunen opfordres til at fastsætte lave bebyggelses % for at fremme bæredygtighedens
3 ellementer sociale, miljø og økonomi.
4. Udbud af parceller/ grunde opfordres det til at ind tænke bæredygtighed og verdensmål,
ved at stille krav til borger og ejendomsudvikler om at beskrive hvordan de konkret
forholder sig til verdensmål, og bæredygtighedens 3 elementer i forbindelse med det
konkrete projekt der ønskes opført.
5. Kommunen opfordres til at udvikle en tydelig skematisk opsætning med tildelings kriterie,
inden for verdensmål og bæredygtighed til brug for afgørelse af udbud.
6. Et balanceret eksempel til brug ifb. med tildeling af udbud.
- Verdensmål og bæredygtighed 50 % (her bruges de i pkt. 5 beskrivende skema)
- Borger inddragelse 20%
- Pris 30 %

25

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

07.07.2021

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

48233511

Evt. P-nummer
Navn

Sweco Danmark A/S

Vejnavn

Ørestads Boulevard

Husnummer

41

Etage
Side/Dør
Postnummer

2300

By

København S

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Uddybende høringssvar
- 20210416_Skanderborgvej 8-10, Hørning.pdf
- 20210628_Århusvej 26_Stilling_Mappe til kommunen.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

07.07.2021

Se signeringsoversigt
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ÅRHUSVEJ 26
Stilling
28-06-2021

• Bebyggelsesprocent: 70%
• Bygningens udformning
• Højde:			
Maks. 10m.(3 etager)
• Facadelængde: Maks 21m.
• Horisontal opdeling af facader i form af mansard-lignende tag.
• elevatortårne og trappeopgange integreres i bebyggelsen
• altaner placeres og udformes så indsigt til naboer begrænses
• Udearealer
• Området sikres en sammenhængende begrønning.
• Skærmning af parkeringsarealer.
• Placering af bygninger
• Mod Århusvej skal bebyggelse placeres som facadebebyggelse med maks. 1m til vejskel.
• 2,5 meter afstand til naboer

DESIGNPARAMETRE
2

14

ÅRHUSVEJ 26

2

14

Den gode udsigt

NORD

Århu

svej

3

14

ÅRHUSVEJ 26

3

14

P

1. Bygningen placeres i facadebyggellinjen mod Århusvej,
dette skaber et facademæssigt forløb, der skaber harmoni
i byen. Alle indgange vender imod Århusvej, hvilket skaber
bymæssig karakter.

2. Townhousene placeres langs Stadionvej og skaber en relation til de bagvedliggende mindre bygninger. Begge bygninger er placeret så alle lejligheder får udsyn til Solbjerg
Sø.

3. Imellem boligerne skabes grønne fællesarealer som
invitere til ophold og leg. Dette styrker sammenholdet i
bebyggelsen, samt gør, at alle har udsyn til grønne fraarealer.

KONCEPT
4

14

ÅRHUSVEJ 26

4

14

12k
Arealopgørelse:
Grund 1:		
Grund 2:		

ca. 1070m²
ca. 220m²

70% af samlet grund: ca. 903m²
Etagebyggeri:
Stueetage		
1. Sal			
2. Sal			
I alt:			

ca. 191m²
ca. 191m²
ca. 191m²
ca. 573m²
Grund 1 = 1073m²

Townhouses: Grund 2 = 220m²
905m²
Stueetage		 70% =ca.
165m²
1. Sal			
ca. 165m²
= 575m²
I alt:			 Etagebyggeri
ca. 330m²
Samlet areal:		

Ca. 80m² + trappe
Privat
have

Fælles legeområde

Townhouses = 330m²
I alt = 905m²

ca. 903m²

Ca. 92m² + Trappe

Privat
have

Privat
have

Fælles ophold

Sti

Privat
have

Privat
have

Townhouse i 2 etager
Ca. 110m² i alt

Townhouse i 2 etager
Ca. 110m² i alt

Townhouse i 2 etager
Ca. 110m² i alt

Privat
forhave

12m

Privat
forhave

Privat
forhave

9 P-pladser

19bk
Fælles skur

5

14

ÅRHUSVEJ 26

5

14

Århusvej 10 - Røde tegl og mansard-lignende tag

Århusvej 22 - Røde tegl og mansard-lignende tag

Der tages udgangspunkt i byens arkitektoniske
facademotiv og materialer. Dette fortolkes til
et nutidigt og moderne udtryk.

ARKITEKTUR VED ÅRHUSVEJ I STILLING
6

14

ÅRHUSVEJ 26

6

14

1. Vestpassagen, Aarhus

3. Æggepakkeriet, Aarhus

2. The Authors House

4. The Braunstein Taphouse, Køge

EKSEMPEL PÅ TYPOLOGI
7
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ÅRHUSVEJ 26

7

14

Årh
Stadi

onvej

Townhousene henvender sig til Stadionven

usv
ej

Etageboligerne henvender sig til Århusvej

FORBINDELSE TIL KONTEKSTEN
VISUALISERING FRA ØST
8
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ÅRHUSVEJ 26
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TOWNHOUSES
VISUALISERING FRA ØST
9

14

ÅRHUSVEJ 26

9

14

Udsigt til vand

Gennemlyst bolig

Udsigt til grønt

SNIT FOR TOWNHOUSES
10

14

ÅRHUSVEJ 26

10

14

OPSTALT AF TOWNHOUSES OG NABOGRUND
1:150
11

14

ÅRHUSVEJ 26

11

14

1. Bebyggelse i en etage med sadeltag.

2. Bebyggelse tilpasset mansard-lignende formsprog fra området. Bebyggelse i 2 etager, men med en lavere højde end nabogrunden.

Her tages udsigten fra de bagvedliggende huse.

Ved at arbejde med en mere kompakt bygning vil de bagvedliggende huse kunne få udsigt på begge sider af bygningen.

ca. 2,5 m

ca. 12,5 m

1. Bebyggelse i en etage med sadeltag.

2. Bebyggelse tilpasset mansard-lignende forsprog fra området. Bebyggelse i 2 etager, men med en lavere højde end nabogrunden.

Fodaftrykket ved et 1-etageshus vil være større og vil herved komme tættere på nabobebyggelsen.

Bygningen har et mindre fodaftryk og kan derfor trækkes længere væk fra naboen.

ETAGEBOLIGER
VISUALISERING FRA ÅRHUSVEJ
12

14

ÅRHUSVEJ 26

12

14

ETAGEBOLIGER LANGS ÅRHUSVEJ
VISUALISERING FRA GÅRDRUMMET
13

14

ÅRHUSVEJ 26

13

14

ETAGEBOLIGER LANGS ÅRHUSVEJ
VISUALISERING FRA ÅRHUSVEJ
14

14

ÅRHUSVEJ 26

14

14
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SKANDERBORGVEJ 8-10
Hørning
16-04-2021

Hvad har vi arbejdet med?

• Parkering og uderum
• Opbrud af parkering, så det ikke fremstår voldsomt
• Placering af gårdrum - så det giver kvalitet til alle beboere
• Private haver og kantzoner til alle i stueetagen

• Skala og kontekst
• Bebyggelsesprocent omkring 75%
• En bygning der formæssigt passer ind i den omkringliggende kontekst
• Opbryde bygningen for at få den ned i skala
• Både i valg af form, materiale og detaljering

2

13

SKANDERBORGVEJ 8-10

2

13

OVERSIGTSKORT

3

13

SKANDERBORGVEJ 8-10

3

13

TILGANG TIL OPPGAVEN

1. Bygningerne placeres imod hjørnet af Skanderborgvej
og Toftegårdsvej. Alle indgange placeres langs vejene,
hvilket skaber bykarakter og liv i gadebilledet.

4

13

2. Parkeringen deles op i 2 områder, så det ikke fremstår
voldsomt. Herved skaber vi også en nærkontakt til alle
indgange i byggeriet.

3. De grønne fællesområdet placeres imellem boligerne.
Dette styrker det sociale fællesskab imellem beboerne og
skaber liv i området.

SKANDERBORGVEJ 8-10

4

13

KONTEKST

1. Konteksten

1. Bygningerne som bindeled

Vest for grunden er konteksten primært pacelhuse. De fremstår med i en mindre skala
med sadeltage og et lille bygningsvolumen.

Bygningerne placeres imellem disse to bydele og skaber overgangen igennem tagformen.
Ved at lade bygningernes tagform udforme sig efter den eksisterende kontekst, så skabes
der et bindeled i byen som får bydelen til at hænge sammen.

Øst for grunden er konteksten en blanding af store erhvervsbygninger, skoler, plejecenter o.l. Disse bygninger fremstår i en større skala med store fodaftryk, lange sadeltage og
flere etager.

Bygningerne bliver byens bindeled og skaber en overgang imellem den lille og den store skala

5

13

SKANDERBORGVEJ 8-10

5
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SITUATIONSPLAN
Opgørelse
Grund: 		

Ca. 3488 m²

Bygning 1 (3 etager)
Pr etage:		
Ca. 504m²
I alt: 			
Ca. 1512 m²
Bygning 2 (3 etager)
Pr. etage:		
Ca. 384m²
I alt:			
Ca. 1152m²

19 p-pladser

Byggeri i alt: 		
Ca. 2664 m²
Bebyggelsesprocent: Ca. 76%
Privat have

rb

Ophold

e
nd

j

ve

g
or

a

Privat have

Sk

8x sykkel

Privat have

8x sykkel
Fælles friareal
Privat have

Privat have

Privat have

Ophold

Privat have
14x sykkel
Private Forhaver
Privat have

Privat have
Private Forhaver
Privat have
11 p-pladser
Private Forhaver

HC

Privat forhave
HC
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ør
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SKANDERBORGVEJ 8-10
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ETAGEPLAN
Opgørelse
Bygning 1
Etager:				3 stk
Lejligheder pr. etage:		
6 stk
Lejligheder i alt:		
18 stk
Bygning 2
Etager:				3 stk
Lejligheder pr. etage:		
4 stk
Lejligheder i alt:		
12 stk
Lejligheder i alt:		

30 stk

Størrelser
Ca. 60m²			
Ca. 82m²			

6 stk
24 stk

82 m²
+trappe

82 m²
+trappe

82 m²
+trappe
60 m²
+trappe

82 m²
+trappe

Bygning 1

7

13

60 m²
+trappe

82 m²
+trappe

82 m²
+trappe

82 m²
+trappe

82 m²
+trappe

Bygning 2

SKANDERBORGVEJ 8-10

7

13

MATERIALESAMMENSÆTNING

1. TEGL OG PLADEMATERIALE
Der arbejdes med en vandret opdeling af bygningsvolumenet, hvilket
får bygningen til at fremstå lavere og mindre voldsom i bybilledet.
I de to første etager arbejdes der med en lys tegl som får bygningen til
at fremstå let og i høj kvalitet. I den øverst etage fremstår bygningen
i et let plademateriale i en farve der komplimentere den lyse tegl, så
bygningen kommer til at fremstå homogen, let og elegant.

8

13

SKANDERBORGVEJ 8-10

8

13

BYGNINGSDETALJER

1. DETALJER OG TAGFORM
Der arbejdes med en skrående tagform for at møde konteksten i en
passende skala.
Der arbejdes med lodrette karnapper, som bryder bygningen op, så facaden ikke fremstår lang og monoton i sin udstrålning. Karnapperne i
taget er i samme plademateriale som taget. Karnapperne i facaden er
i samme tegl som facaden. Herved kommer der ro over bygningen og
et udtryk af kvalitet.
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SKANDERBORGVEJ 8-10

9

13

PERSPEKTIV FRA ØST

10

13

SKANDERBORGVEJ 8-10

10
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PERSPEKTIV FRA SKANDERBORGVEJ
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SKANDERBORGVEJ 8-10
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PASSAGEN
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SKANDERBORGVEJ 8-10
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GÅRDHAVEN
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

08.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Liselotte

Efternavn

Bossen

Vejnavn

Bragesvej

Husnummer

11

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Hej
I den fremlagte kommuneplan for 2021 - 2032, har vi bemærket
et forhold, som berører vores ejendom på Bragesvej 11 i Gram.
Nærmere betegnet drejer det som om afsnit "13.R.09 - Grøn
afrunding af Gram mod syd". Forslaget går på, at et eksisterende
grønt område bliver kategoriseret som et "nærrekreativ område".
Det er for så vidt godt nok.
Men området er indtegnet på et ikke opdateret kort. Vores
haveanlæg indgår i området og det kan simpelthen ikke være
korrekt. Vi tror at sagen beror på noget sjusk arbejde med "copy/
paste" af gammelt kortmateriale.
Vi forventer, at kortmaterialet opdateres så det viser de faktiske
forhold, der i øvrigt også berør vore gode naboer.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
IU9518W

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
Vedhæftet er det pågældende kort hvorpå vi har indtegnet vores
parcel.
Mvh
Liselotte og Hans Bossen
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Uddybende høringssvar
- Kort 13.R.09 - Grøn afrundning af Gram mod syd - Bragesvej 11 - 08-07-2021.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

08.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
IU9518W

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

08.07.2021

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

32675387

Evt. P-nummer
Navn

Nodo Arkitekter ApS

Vejnavn

Silkeborgvej

Husnummer

41

Etage

1

Side/Dør
Postnummer

8000

By

Aarhus C

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Til rammeområde 10.B.19 - Øst for Vroldvej:
Vi mener formuleringen enkelte bebyggelser centralt i området
refererer til den oprindelige masterplan for hele erhvervsområdet,
og kan tolkes så de bebyggelser der søges lokalplanlagt ikke kan
rummes.
Efter at zonen mod Skanderborg Forsyning et taget ud og
rammen omfatter området på begge sider af Birkevej, kan
formuleringen tolkes så de bebyggelser der søges lokalplanlagt,
ikke kan rummes, da de ikke ligger centralt i den nye ramme.
Formuleringen ønskes ændret til max 5 etager og 17 meter, max
3 etager mod Vroldvej og Birkevej
Se vedhæftede tidligere masterplan-skitse for området.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
XR35M5E

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

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

Bilag
Andet
Masterplan-skitse for området fra 2020
- 2020-10-01_Vroldvej-41-53_masterplan.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

08.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
XR35M5E

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

Vestergade

27a

Nr 56

Randløv Vænge

g
an
ev
g
E

Nr 1-5

Vroldvej 4-53

Nr 1
Nr 21-24
Nr 2

LIDL

Masterplan

Nr
3,5,7

Nr 58
Nr 60

Nr 68

Vr

Etageboliger
3-4 etager

ej

Nr 9

Nr 70

Masterplanen styrker og samler Vroldvej som boligområde,
styrker karakterskiftet fra industrivej og indfaldsvej til
attraktivt boligområde og velkomst til Skanderborg By fra
syd.

Nr 4

Nr 80
Nr 4

Tæt-lav bebyggelse
2,5 etager

Nr 2

Ce

Nr 1

r
nt

g
alt

rø

nt

de
rå
m
o

Nr 11

Nr
2A-2E

Etageboliger
3-4 etager

Nr 78
k
bæ
ke
Es

Mod vroldvej varieres og opdeles bebyggelsen i forskellige
elementer og retninger, og boliger etableres i max. 2,5
etager og 2 etager + penthouse.

Nr 66

v
old

Nr
4,6,8

j
ve
ke

Nr 64

Området blokerer i dag, sammen med Skanderborg
Forsyning for forbindelse fra Vroldvejkvarteret til natur- og
aktivitetsområderne omkring Svanesøen, skoven og det
store Sølund område.

Der etableres nye stiforbindelser fra ”havebyen” nord for
Vroldvej gennem området til naturområderne og
institutionerne.

Bebyggelse
2,5 etager

Nr 62

Bir

Området er i dag et blandet, ret nedslidt tungere industriområde. Området ligger centralt og meget by- og stationsnært og er omkranset på de 3 sider af boliger og institutioner.

Nr 6

Nr 13
ej
ev
g
a
nt
Pla

Nr 15
Nr 1

Nr 3

Etageboliger
5-6 etager

Georgs
Multihal

Nr 10
Nr 12

Nr 5

Etageboliger
Op til 3 etager

10
0

m

Mod bakkeskråningen mod sydøst bygges højest, så
bebyggelsen understreger og fastholder landskabets
karakter.
Der etableres en centralt grønt fællesområde, der samler
bebyggelsen og danner nye mødesteder og aktivitetspunkter langs stiforbindelserne

Sct. Georgs Gården
Dragen
Integreret institution

Etageboliger og
liberalt erhverv
3-4 etager

100

m

Omdannelsen af området vil ske gradvist i takt med flytning
af virksomhederne

Boliger

Georgs Garage

Institutioner og sport

Erhverv

Skanderborg
Forsyning
Indkøb

15

30

45

60

75 m

1:1500

Dato: 01.10.2020

Sagsnr: 18.059

Udført af: TS

www.nodo.dk
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Skanderborg Kommune

Søften

6. juli 2021

Direkte tlf.
Mobil
Mail

2519 5516
agpa@velas.dk

Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021
På vegne af Susanne og Leo Jensen, Søvej 10, Alling fremsendes hermed et høringssvar i forhold til
Bilag 6, høringssvar 23.
Vi kan konstatere, at vores ønske om behandling og muliggørelsen af en ny boligparcel ved Alling by,
udstykket fra ejendommen Søvej 10, ikke er medtaget i KP21.
Derfor sender vi dette høringssvar, hvor vi vil bede om, at sagen medtages og behandles i det
efterfølgende arbejde med færdiggørelse af kommuneplanen. Grundet den historik, der ligger i
forbindelse med den omtalte parcel, mener vi, det er meget relevant og nødvendigt at forespørgslen
medtages og behandles.
I 1969 udpegede Overfredningsnævnet et stort fredet område omkring Alling by, i
Overfredningsnævnets kendelse af 26. marts 1969 vedrørende fredning af arealer ved Alling i Ry
Kommune. Se Bilag A.
På det tilhørende kort udsnit i Bilag B ses det, at matriklen, lige nord for Alling by tilhørende Søvej
10, ikke indgår i det fredede område og på side 21 i kendelsen tillades opførelse af en
helårsbeboelse på dette sted under forbehold af byggemyndighedernes tilladelse.
I 1981 søges der om tilladelse til opførelse af en bolig og Århus Amtskommune, Udvalg for Teknik og
Miljø gav tilladelse efter Planloven til opførelse af et enfamilieshus på en grund på 1350 m² på dette
sted. Heri bemærket omkring indsigt til Alling Kirke: ”denne vil ikke blive afgørende forringet” Se Bilag
C Zonetilladelse 1981.
Tilladelsen fra 1981 blev ikke anvendt, men genansøges i 1986 og der gives en ny tilladelse med
henvisning til betingelserne i afgørelsen i 1981. Denne gang med en grund på 1000 m². Se Bilag D
Zonetilladelse fornyet 1987.
Byggeriet blev dengang aldrig til virkelighed, men blev sat i bero i den tro at muligheden kunne
anvendes senere i forbindelse med generationsskifte på Allinggård.
Med den ovenstående historik, var der naturligvis en forventning om, at det var muligt at få
tilladelse til opførelse af en ny bolig på parcellen. Det var som ovenfor beskrevet hensigten da
arealet i sin tid ikke blev en del af fredningen og det blev indskrevet, at der var mulighed for
opførelse af en bolig.
På medfølgende situationsplan har vi vist et eksempel på placering af en ny bolig.
Boligen placeres og opføres under mest mulig hensyntagen til både nabo, genbo samt mulighed for
indkig til kirken fra grusvejen. Udsynet fra kirken mod nordvest er allerede forstyrret af byggeriet
på parcellen på modsatte side af vejen, hvorfor vi ikke vurderer, at det nye byggeri vil ændre på
udkig fra kirkegården.
www.velas.dk | Telefon 7015 4000
Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup | Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens | Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg | Himmerlandsparken 3, 9600 Aars | Museumsvej 1, 8305 Samsø
Statene 8, 5970 Ærøskøbing | Hjørringvej 442A, 9750 Østervrå

Med åbningen mellem bebyggelserne samt lav beplantning i haven i indsigtslinjen, bevares
muligheden for at få et kig til kirken inden det næste hus, hvor man i dag når grænsen for indkig til
kirken.
Boligparcellen ligger indenfor den naturlige uformelle landsbyafgrænsning og byggeriet vil i
proportioner og arkitektur fremstå som en del af den charmerende helhed som man finder i Alling.
Vi håber på positiv tilbagemelding på vores høringssvar og at sagen medtages i den endelige
Kommuneplan med mulighed for udstykning af byggeparcellen.

Med venlig hilsen
På vegne af Susanne & Leo Jensen

Anna Grethe P Aggerholm
Arkitekt|Bygningsingeniør
Velas BYG
Trigevej 20 | 8382 Hinnerup
Hoved tlf. 7015 4000
Mobil 25195516
Mail agpa@velas.dk | Web www.velas.dk

28a
Anna Grethe P Aggerholm
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Leo Jensen <leojensenalling@gmail.com >
8.juli 2021 20:23
Anna Grethe P Aggerholm
Re: Fuldmagt

Kategorier:

Journalized (SharePoint)

Hej Anne
Jeg giver dig fuldmagt til at sende horingssvar til Skanderborg Kommune.
Med venlig hilsen
Leo Jensen
Den tor. 8. jul. 2021 Id. 15.31 skrev Anna Grethe P Aggerholm <agpa@velas.dk>:
Hej Leo

Jeg skal hermed bede om din fuldmagt til at indsende hpringssvar p5 dine vegne til Skanderborg Kommunes forslag
til Kommuneplan 2021.

Vil du i en svar mail bekraefte ovenstaende.
Pa forh5nd talc.

Med venlig hilsen

Yelas
*

Anna Grethe P Aggerholm
ArkitektIBygningsingenior
BYG
Trigevej 20 18382 Hinnerup
Hoved tlf. 7015 4000
Mobil 25195516
Mail agpa(cDvelas.dk I Web www.velas.dk
Denne e-mail kan indeholde fortroligt materiale, sour kun er beregnet for adressaten, og som ikke ma udleveres eller kopieres til uvedkommende.
Du kan lase vores forretningsbetingelser her. Har du ved en fejltagelse modtaget denne mail, bedes du venligst omgaende returnere den. Pa forhand tak.

1

28b

Kortbilag til fredningsnaevnskendelse
of 9. februar 1967 vedrorende

ALLING VEST 1:4000.
Ailing sogn,
Ry kommune,
Geri herred,
Skanderborg amt
$$$

Kirkefredning.
Fredskov.
Skovklaadt,
Hede.
Fugtigt areal.
Byggelinie, §2 og §25 stk.2 og 4.
Graense for fredning
Graznse for fredning med visse lempelser.
Vej med ret tit fazrdsel, Incl. motorkorsel.
Vej med ret tit g aende faerdsel.

-- — — Ny st i .
Areal med offentlig adgang.
Areal,som Fredningsnaevnet harhenstiltet erhvervet

Udfaerdiget pa grundlag of matrikelskort,
a jourfort o ktober 1964.
Udarbejdet of Fredningsplanudvalget for
Vejle og Skanderborg arnter i februar 1967.
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ARHUS AMTSKOMMUNE
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJO
LYSENG ALLE 1, 8270 HOJBJERG
TLF.: 106) 27 33 44

DATO

NPKP/bp
SAGSBEHANDLER

Gardejer Lydia Jensen
Allinggard
SOvej 10
8680 Ry

N. P. Kjzersgaard
Pedersen
99-737-222-4-1-81

I et gennem Ry kommunalbestyrelse fremsendt andragende har De sogt
om tilladelse til at opfore et enfamiliehus pa en 1.350 m2 stor
parcel of landbrugsejendommen matt. nr . 14 a m.fl. Alling by,
Alling, der er landzone.
Det er oplyst,
at landbrugsejendommen har et areal pa 40 ha,
at landbrugsejendommen skal bortforpa;tes i e_n. periode ;f min.ds.t 3
at, da ingen of bornene har mulighed for at overtage ejendommen
pa nuvaarende tidspunkt, idet de er under uddannelse,
at De har boet ved Alling i 25 ar og foler Dem knyttet til stedet.
iuitsfredningskontoret har udtalt:
"Landbrugsejendommen "Allinggard" er i sin helhed omattet of overfredningsnEevnets kendelse of 26. marts 1969 vedr. fredning of arealer i Alling-Vest.
Ifolge overfredningsnaavnets kendelse kan der imidlertid med forbehold of byggemyndighedens godkendelse opfores et helarshus umiddelbart nord for bebyggelsen i Alling by pa betingelse af, at parcellens bagskel flugter bagskellet pa matt. nr , 14 t, Alling, og det
nordlige skel bliver beliggende maksimalt 45 m fra matt. nr . 14 is
nordskel.
Bygningsparcellen er beliggende i den nordlige udkant of byen ca.
80 m nordvest for den de.lvis fritliggende Alling kirke.
Den vmsentligste indsigt til kirken er fra nord og ost, men denne
vil ikke blive afg0rende forringet, safremt der opfores et hus som
ansogt.
En tilladelse efter by- og landzonelpvens § 9, jfr. § § 6-8, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 fir efter, at den er meddelt.
Klagevejledning pA bagsiden

vend ...

Da der i henhold til fredningskendelsen kan opfores et helarshus pa
parcellen, og da parcellen gr~nser op til landsbyen, vil amtsfredningsinspektOren ikke udtale sig imod det ansogte."
Ry kommunalbestyrelse har anbefalet det ansogte.
I denne anledning meddeles herved den ansogte tilladelse i medfor
of by- og landzonelovens § 9, jfr. §§ 6 og 7 pa vilkar, at parcellen
udstykkes med et areal pa max. 1.000 m2, parcellens afgr~nsning holdes indenfor rammerne of overfredningsna~vnets kendelse, jfr. amts,fredningsinspektorens foranstaende udtalelse, og at udstykningssag
samt bygningstegninger forelaagges amtsradet til endelig godkendelse.
Tilladelsen er personlig og kan ikke udnyttes of andre.
Afgorelsen kan paklages til miljoankencevnet, jfr. den patrykte
klagevejledning.
Man har samtidig hermed anmodet om offentlig bekendtgorelse i
Annoncebladet Ry
den 8. april 1981
f:ra hvilket
tidspunkt klagefristen regnes. Tilladelsen ma ikke udnyttes for
klagefristens udlob, idet bema,rkes, at man herfra vil underrette
Dem skriftligt, safremt en klage modtages.
Byggearbejder m.v., der krxver tilladelse i henhold til anden
lovgivning ma ikke pabegyndes, forinden kommunalbestyrelsen har
meddelt endelig byggetilladelse.

K. E. S rr~'jaar
udvalgsftlfmand

A, B. Sorensen
a fdetingsarkitekt

Herfra brydes
kirkeindsigtslinjen

Grundplan
190 m²
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Udstykning registreret 1967
og fritholdt fra fredning
1033 m²

Garage
36 m²
Følger de øvrige gavle
respekt for byen

UDSTYKNING
Bygherre:

Leo Jensen
Søvej 10, Alling
8680 Ry
Byggeadresse: Søvej 6, Alling
8680 Ry

Udarbejdet af:
Tilknyttet:
Anna Grethe Aggerholm Ingeniør:
Rådgiver:
Tegnet af: LMY
Brandrådgiver:
Konstruktør: ---Arkitekt:
Anna Grethe Aggerholm
Ubenævnte mål er i mm

B20-132
Sagsnr.:
Tegningsnr.: MYN
Emne:
Sitplan med facade mod vej
Mål:
1:500
Fase:
Myndighedsbehandling
Dato: 21.07.06
Papirformat: A3
Byggerådgivning
-------

Der må ikke måles på tegningen

Velas.dk
7015 4000
CVR-Nr.: 30869052
Denne tegning må ikke kopieres, overlades eller anvendes til andet formål uden tilladelse

28e

Kortbilag til fredningsnaevnskendelse
of 9. februar 1967 vedrorende

ALLING VEST 1:4000.
Ailing sogn,
Ry kommune,
Geri herred,
Skanderborg amt
$$$

Kirkefredning.
Fredskov.
Skovklaadt,
Hede.
Fugtigt areal.
Byggelinie, §2 og §25 stk.2 og 4.
Graense for fredning
Graznse for fredning med visse lempelser.
Vej med ret tit fazrdsel, Incl. motorkorsel.
Vej med ret tit g aende faerdsel.

-- — — Ny st i .
Areal med offentlig adgang.
Areal,som Fredningsnaevnet harhenstiltet erhvervet

Udfaerdiget pa grundlag of matrikelskort,
a jourfort o ktober 1964.
Udarbejdet of Fredningsplanudvalget for
Vejle og Skanderborg arnter i februar 1967.
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ARHUS AMTSKOMMUNE
AMTSAR KITE KTKO NTO R ET
LYSENG ALLE 1, 8270 HOJBJERG
TLF.: (06) 27 33 44

DATO

EKSPEDITIONSTID: MANDAG-FREDAG 9-15.00

BL/hf
SAGSBEHANDLER

Fr. Lydia Jensen
Allinggard SOvej to

B. Lassen

8680 Ry

DERES BETEGNELSE

DERES SKRIVELSE AF

VORT JR. NR.

(Bedes anfod ved lremlidg korrespondame)

8-7o-21-2-737-20-86
VEDRORENDE

Betinget zonetilladelse til at bygge et enfamiliehus pa en l.000
M2 stor parcel of matr. nr. 14 a m.fl., Alling by, Alling.
De modtager herved efter zonelovens §§ 6 og 7 tilladelse til at
bygge et enfamiliehus pa en l.000 m2 stor parcel of matr. nr. 14
a m.fl., Alling by, Alling.
Denne tilladelse er givet pa de samme betingelser, som er indeholdt
i den tidligere tilladelse of 31. marts 1981.
Tilladelsen er givet pa grundlag of oplysningerne i Deres ansogning
of 1. december 1986.
Der kan klages over tilladelsen til Miljoankenmvnet (se klagevejledningen pa bagsiden). Tilladelsen ma ikke udnyttes, for der er gaet
4 uger.
Hvis tilladelsen bliver paklaget, vil De og kommunen straks fa
skriftlig besked.
Vi skal gore Dem opmxrksom pa, at De skal soge udstykningssagen og
bygningstegningerne godkendt hos ~s, forinden De soger byggetilladelse ved kommunen.
Med

t1r ?i'd I i► ll,~:.;t3t ~`r Lr.+ I.: ~.

Kopi er sendt til:
Ry byrad (2 stk)
Amtsfredningskontoret
En tilladelse efter by- og landzonelovens § 9, jfr. § § 6-8, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 ar efter, at den er meddelt.
Klagevejledning pa bagsiden
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SLS
Grøn

Skanderborg
Plan,

Kvalitet

kommune

Teknik

SKOVRIDER

og Miljø

Skanderborg
8660

A/S

Fælled

NIELS PETER
ADDITHUS

1

Skanderborg

ADD1T\/EJ15
8740

Sendt

DALSGÅRD

pr. mail

BRÆDSTRUP

Tlf

86 89 82 88

Bil

22 36 00 20

np@slsas.dk
www.slsas.dk

Addithus,

Vedr.:

Indsigelse

til forslag

til kommuneplan

bebyggelse

vest for Nylund

I kommuneplanforsIaget

Planteskole

står der under

2021

2021-2032.

På vegne af Højkol Skov A/S skal Salten Langsø Skovadministration
komme med følgende
indsigelse
til kommuneplanforslaget
2021-2032
eventuel

den 9n

A/S hermed
for så vidt angår

på Hjarsbækvej:

GI. Rye-distriktet:

"Ved Hjarsbækvej i den sydvestlige del af byen undersøges derudover aktuelt nogle arealer til
byudvikling. Byrådet vil arbejde med fremtidige byudviklingsområder
med udgangspunkt i en
helhedsplan, hvor interesser omkring bosætningsmuIigheder
afvejes i forhold til kommunal service,
grundvandsinteresser,
landskab, natur m.v. Derudover er det en forudsætning, at den nuværende
svinefarm i området nedlægges.
Yderligere udbygning af byen vanskeliggøres blandt andet af netop de kvaliteter, der får folk til at
flytte til byen: Landskabet, naturen og det særlige kulturmiljø kræver særlige hensyn, der udgør en
udfordring for yderligere boligområder særligt mod nord, øst og syd. Dertil kommer et behov for at
sikre de bynære grundvandsinteresser
samt et eksisterende svinebrug, der lægger begrænsninger
på mulighederne i vestlig retning."
I regionplanen
længere

fra 1997,

vest

var en udstrækning,
Linien

Århus

repræsenterer

fint skiftet

Hvis/når

bevæge

sig ind i et naturområde
Langsø

naturværdierne
Der henvises

Nylund

svinebruget

området

mellem

byen

for mulig

- både
mellem

og skov-

skov-

sig ikke

og naturområdet
fjernes

Det

land/skoven.
omkring

vil oplevelsen

Salten
af at

forstærket.

og naturområde
om en særlig

til udpegning

byudvikling"

nord og syd for vejen.

by og det åbne

og bygningerne

blive yderligere

er et unikt
forslag

grænse

nedlægges

og efter en målsætning
til vores

"Området

Planteskole

som trak en naturlig

Langsø.

Salten

amt, strækker

på end til og med

af området

som forvaltes

ekstensiv

med respekt

for

pubIikumsbenytteIse.

til stilleområde

tilsendt

kommunen

den 16/4 2021 (se vedhæftede).
Salten Langsø området
havde i regionplanerne
status
af nationalt
naturområde
og med en ekstensivt
publikumsbenytteIse,
hvilket har været
baggrunden

for at Århus

amt ikke ville inddrage

arealer

til bebyggelse

Planteskole.

Salten

Langsø

Skovadministration

A/S

vest for Nylund

JENSal

J2
<r

SLS

A/S

Grøn

Kvalitet

De nye boligområder

ud af Hjarsbækvej

publikumsbenyttelsen

i de bynære

af at bo tæt op af Salten
lejligheder

andre.

Blidsø,

som

badning
antallet

Dette
ligger

til beboerne

meget

kede

at færdes

fra byen
i området

kommune

syd for Salten

og herunder

må ophøre,

Langsø,

særligt

uden

stiger
er stillet

beboerne

iels Peter

til rådighed

ret

til

i GI. Rye. Øges

sø ikke kunne

hvilket

i GI. Rye"

ligger

En større
opfordre

meget

udbygning

kommunen

naturskønt.
vil ødelægge

til at holde

Der er mange

klare

helt sikkert

det nære

sig til amtets

værdier

miljø

vil

gamle

afgrænsning

A/S

Skg

aard

J

Salten

sen

Langsø

Skovadministration

knyttet

til

i byen.

hilsen

Langsø

at møde

i byen.

vil den næringsfattige
"de gl. beboere

af
godt

har ved flere

byggeområde.

Med venlig
Salte

og repræsentanter

forøgelse

i GI. Rye nyder

af.

særstatus.

SLS skal derfor
muligt

en mærkbar

Beboerne

sig i takt med at indbyggerantailet

i lokalområdet

GI. Rye er en lille by, som
denne

området

i GI. Ry yderligere

og badningen

medført

af skovområdet.

med at det er muligt

vil ændre

i Horsens

af beboerne

benyttelsen
være

Langsø

ytret tilfredshed

mange

tiar allerede

dele

A/S

for
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FORELØBIGT IDEOPLÆG
Bebyggelsesplan Vestergade 119 Skanderborg
Gert Sørensen 17.05.2021

HØRRINGSSVAR

”

Vi tillader os hermed at komme med et høringssvar til Kommuneplan 21med udløb af høringsfrist den 28. juli 2021.
Baggrunden for høringsbrev er følgende:
Gert Sørensen er 3. generations ejer af grunden Vestergade 119 i Skanderborg. Gert Sørensen har planer om at udvikle
grunden som vil blive berørt af den kommende Kommuneplan 21.
Grunden har en attraktiv beliggende tæt på midtbyen og med en flot udsigt over Svane Sø.Området bærer idag præg af et
område med en blanding af boliger og erhverv. Således ligger der idag på ejendommen en erhvervsejendom som huser flere
forskellige erhverv. Ejendommen er placeret på den sydlige del af Vestergade. Denne del af Vestergade består for mestendels
af boliger med orientering udover søen og de grønne arealer. Boligerne består af fritliggende huse fra omkring slutningen af
1950 érne og kendetegnet for dem er at det er røde murstenshuse med saddeltag.
På grund af udviklingen i området samt behovet for nye boliger ønsker ejer af ejendommen at udvikle grunden fra erhverv til
boliger. Ønsket er at opføre et etageboligprojekt på grunden med 24 nye lejligheder med p-kælder. Bebyggelsen udlægges
som punkthuse for netop at optage typologien / takten i husrækken langs med Vestergade. Projektet foreslår varierende
højder i bebyggelsen med den højeste bebyggelse på hhv 3 og 4 etager ud mod vestergade samt en nedtrapning / skalering
af højderne til 2 etager mod Svane Sø således at bebyggelsen trapper ned mod søområdet og følger terrænet. De 3 etager
falder fint ind i den eksisterende facadebebyggelse langs med Vestergade og et enkelt sted foreslås bygning i op til 4 etager
for at tilnærme sig den noget højere bebyggelse på den anden side af Vestergade. Således er intentionerne at de forskellige højder mod Vestergade vil skabe både sammenhæng og variation i området samt kæde bebyggelsen sammen med de
forskellige højder og typologier af huse på den ene og den anden side af Vestergade.
Bebyggelsen foreslåes opført med saddeltag i en moderne fortolkning for netop at tilpasse sig stedet og de omkringliggende
huse. Bebyggelsen fremstår som en grøn bebyggelsen med luft mellem husene og parkering til boligerne placeret i p-kælder
under bebyggelsen for netop at fritholde bebyggelsen for biler. Nærværende projekt har beregnet til 24 p-pladser iht den nye
p-norm 1 p pr. 80 m2 bolig , dog med reduktionsmulighed. P- pladser vil dog nem kunne tilpasses.
Indkørsel til ejendommen sker idag på tilkørselsvej uden for matrikel på kommunens grund og udkørsel i den modsatte side
af grunden mod Vestergade. Projektet ønsker - hvis muligt - at bibeholde disse kørselsforhold hvorfor det foreslås at etablere
nedkørsel til p- kælder på nuværende indkørsel og opkørsel mod naboskel mod øst. P- ramper til p-kælder overholder en
gældende regler for stigning på tilkørselsramper.
Alle 24 boliger er orienteret så de alle opnår gode udsigtsforhold samt altaner mod syd og vest. Boligerne er af varierende
størrelser og vil således kunne skabe tilbud om varierende boligtilbud i området.
Ønsket er et opnå en bebyggelsesprocent på 99. Gert Sørensens ønske for projektet er at flest mulige boliger af varmende
størrelse med vægt på byfortætning og samtidig hermed skabe en grøn og luftig bebyggelsen med fokus på tilpasning i området. Hvis dette ikke er muligt vil Gert Sørensen beholde den nuværende anvendelse med udlejning til små erhvervsmål og
lade forholdene fortsætte uændret.
Vi ser frem til at høre tilbage på høringssvaret!

”

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

SITUATIONSPLAN

VESTERGADE

A

A

indkørsel

BLOK 1

BLOK 3

NED
KØRSEL

UD
KØRSEL

BLOK 2

BLOK 4
FÆLLES
GÅRD

BLOK 1:
BLOK 2:
BLOK 3:
BLOK 4:
IALT:

Gl. KIRKESTI

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

6 LEJLIGHEDER
4 LEJLIGHEDER
8 LEJLIGHEDER
6 LEJLIGHEDER
24 LEJLIGHEDER

PLANDIAGRAMMER

DISPONERING

FORDELING /
ANKOMST

A

A

A

A

4 ETAGER

BLOK 3

OPGANG

BLOK 1

3 ETAGER
2 ETAGER

OPGANG

BLOK 4
BLOK 2

FÆLLES
GÅRD

FÆLLES
GÅRD

OPGANG

A

A

A

UDSYN

A

UDEAREALER

GRØNT
RUM

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

OPGANG

STUEPLAN

A #3

E #4
OPGANG 3

A

altan

affald

F #3

altan
OPGANG 1

B #3
hc p.

altan

altan

p.

G #3
C #2
24 STK LEJLIGHEDER

altan

altan

OPGANG 4
OPGANG 2

H #3

D #2

altan

OPGANG 1:
OPGANG 2:
OPGANG 3:
OPGANG 4:
IALT:

480 M2
387 M2
715 M2
645 M2
2227 M2

GRUND:
2248 M2
BEBYGGELSESPROCENT 99 %

altan

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

1 P-PLADS PR BOLIG = 24 P-PLADSER
OPHOLDSAREAL MIN 80 M2 PR PÅBEGYNDT 10 BOLIGER = 240 M2
OPHOLDSAREAL IALT 539 M2

ETAGEPLAN

A #3
A

E1 #4
altan
altan

altan

F #3
altan

B1 #3
altan
altan
OPGØRELSE LEJLIGHEDER 24 STK:

G #3

BLOK 1 / 6 LEJLIGHEDER:
TYPE A:
3 STK À 76 M2 NETTO ( 89,6 M2 INKL OPGANGE )
TYPE B:
1 STK À 58 M2 NETTO ( 71,6 M2 INKL OPGANGE )
TYPE B1: 2 STK À 74 M2 NETTO ( 87,6 M2 INKL OPGANGE )

C #2

altan

altan
altan

altan

H1 #3

D1 #2

altan

altan

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

BLOK 2 / 4
TYPE C:
TYPE D:
TYPE D1:

LEJLIGHEDER:
2 STK À 81 M2 NETTO ( 96,5 M2 INKL OPGANGE )
1 STK À 72 M2 NETTO ( 87,5 M2 INKL OPGANGE )
1 STK À 88 M2 NETTO ( 103,5 M2 INKL OPGANGE )

BLOK 3 / 7 LEJLIGHEDER:
TYPE E:
1 STK À 68 M2 NETTO ( 84 M2 INKL OPGANGE )
TYPE E1: 3 STK À 85 M2 NETTO ( 101 M2 INKL OPGANGE )
TYPE F:
3 STK À 91 M2 NETTO ( 107 M2 INKL OPGANGE )
BLOK 4 / 6
TYPE G:
TYPE H:
TYPE H1:

LEJLIGHEDER:
3 STK À 92 M2 NETTO ( 105,5 M2 INKL OPGANGE )
1 STK À 84 M2 NETTO ( 97,6 M2 INKL OPGANGE )
1 STK À 100 M2 NETTO ( 113,6 M2 INKL OPGANGE )

KÆLDERPLAN

OPGANG 3

A

NEDKØRSEL

UDKØRSEL

OPGANG 1

22 P-PLADSER

OPGANG 4
OPGANG 2
P-KÆLDER 933 M2
1 P-PLADS PR BOLIG = 24 P-PLADSER
DER TAGES FORBEHOLD FOR SØJLER MM I INDRETNINGEN AF P-KÆLDEREN
P-KÆLDER 22 P-PLADSER
2 PÅ TERRÆN

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

RUMLIG AFBILDNING

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

RUMLIG AFBILDNING

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

RUMLIG AFBILDNING
SET FRA GRØNT AREAL

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

RUMLIG AFBILDNING
SET FRA GRØNT AREAL

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

RUMLIG AFBILDNING
SET FRA GRØNT AREAL

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg

RUMLIG AFBILDNING
SET FRA VESTERGADE

Ny bebyggelse Vestergade 119 Skanderborg
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Coop Danmark A/S

Skanderborg Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Coop Ejendomme
Roskildevej 65
2620 Albertslund

9. juli 2021

Vedr.: KP21 – høringssvar for ”Coop Grunden”
Coop Danmark A/S har noteret sig at Skanderborg Kommune har sendt kommuneplanen for 20212032 - ”KP21” - i høring, hvori bl.a. rammeområde nr. 10.C.10 for vores ejendom ” Coop Grunden ”
foreslås ændret.
Vi har følgende bemærkninger.
Vi tilslutter os at de specifikke fremtidige anvendelsesbestemmelser for rammeområdet, som foreslået,
gøres
bredere:
”etageboligbebyggelse,
kontorog
serviceerhverv,
butikker,
publikumsorienterede serviceerhverv”.
Vi kan derimod ikke acceptere, at bebyggelsesprocenten for området uden afsæt i konkrete analyser
af ejendommens potentialer og muligheder nedsættes fra de nuværende 180 til blot 135 og at max.
etagehøjden ændres fra 7 etager til 4,5 etager trappende ned til 2 etager mod søen, med mulighed
for at enkelte centrale steder på grunden kan der bygges i 5 etager (max. 20 m).
Dertil kommer, at en hensigtsmæssig disponering af en ny bebyggelse er stærkt begrænset af
hensynet til den eksisterende almene boligbebyggelse med mindre, at denne nedlægges og evt. relokaliseres. Vi er dog enige i, at der ikke skal etableres et højhus på grunden på 14 etager på
ejendommen.
Til sammenligning har naboejendommen ”Lille Nyhavn” en bebyggelsesprocent på 200 med en ret til
at etablere 5 etager mod søen.
Den planlagte udvikling af ”Lille Nyhavn” og en mulig omdannelse af ”Coop Grunden” vil kunne skabe
en unik ny sammenhængende fortætning og fornyelse af den centrale del af Skanderborg by herunder
en forbedret borger- og mere publikumsvenlig adgang til aktiviteter langs søen.
Ovennævnte nye og begrænsede rammer vil, hvis de vedtages og fastholdes, medføre at Coop
Danmark A/S finder, at en omdannelse af ejendommen er mindre attraktiv for selskabet eller helt må
opgives.
Samlet er vi af den opfattelse, at en ændring af de nuværende rammer på grunden bør afvente, at der
foreligger nye konkrete analyser af ejendommens potentialer og muligheder.

Med venlig hilsen
Coop Danmark A/S

Gitte Rejmers
Projektudvikler

Flemming Møller Hansen
Ejendomschef
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

09.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jakob Holmer

Efternavn

Sehested

Vejnavn

Hørslevvej

Husnummer

6

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vedr. rammeområde 31-BE-01
Som ejere af matriklerne 2s, 2c samt 2g, Skovby By, Skovby vil vi
foreslå, at den specifikke anvendelse i det tilhørende
rammeområde 31-BE-01 ændres fra kun at omfatte åben-lav
bebyggelse til også at omfatte tæt-lav-bebyggelse, for at
muliggøre opførelse af ældrevenlige dobbelthuse på de omtalte
matrikler.
Se vedlagt uddybende høringssvar samt illustrationer af projektet
og området.

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

Bilag

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
V9A3PJX

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

Uddybende høringssvar
- Bilag 2 Kort over omra°det.jpg
- Høringssvar til Kommuneplan 21 - 09072021.pdf
- Bilag 1 Projekt med dobbelthuse til udlejning.jpg

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

09.07.2021

Se signeringsoversigt
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Dato: 9. juli 2021

Høringssvar til Kommuneplan 21
Vedr. rammeområde 31-BE-01
Som ejere af matriklerne 2s, 2c samt 2g, Skovby By, Skovby vil vi foreslå, at den specifikke
anvendelse i det tilhørende rammeområde 31-BE-01 ændres fra kun at omfatte ”åben-lav
bebyggelse” til også at omfatte ”tæt-lav-bebyggelse”, for at muliggøre opførelse af ældrevenlige
dobbelthuse på de omtalte matrikler.
Vi har med stor interesse læst de nye retningslinjer for byer og boliger i forslaget til kommuneplan
21, som stemmer rigtig godt overens med vores visioner for det omtalte areal i Skovby. I
retningslinjerne er arealet markeret som ”1.7 - Byfortætning og bymæssigt potentiale” og ”1.8 Byfortætning boligområder og lokalcentre”.
Her beskrives, at der i eksisterende villaområder i bl.a. Galten-Skovby kan åbnes mulighed for at
opføre en samlet bebyggelse i form af række- og kædehuse eller anden samlet bebyggelse.
Særligt ønsket i afsnit 1.8 omhandlende højere grad af blandede boligtyper inden for de enkelte
områder, som kan understøtte en varieret beboersammensætning og sikre, at ældre kan blive i
deres nærområde længere, og at der kan ske et glidende generationsskifte, er yderst relevant og
helt i tråd med vores ønsker for området.
Vi er klar over den pressede kapacitet på børnepasning og skoler i Galten-Skovby. Dette vil ikke
blive påvirket, idet boligerne henvender sig til den ældre del af befolkningen, som på den måde får
mulighed for at blive boende i Skovby, hvor mange har haft en stor del af deres liv.
Det har tidligere været tilladt at opføre dobbelthuse i området, da åben-lav typologien i
Skanderborg Kommune indtil for 2-3 år siden ansås som omfattende dobbelthuse. Årsagen til at
det nu ikke længere er tilladt er, som vi forstår det, mest en formalitet i kommuneplanrammen, og
bunder, så vidt vi er orienteret, ikke i en holdningsændring omkring, hvad der gavner det
pågældende område i et byplanmæssigt perspektiv. Vi vil derfor gerne åbne op for en dialog
omkring at få ændret den specifikke anvendelse i kommuneplanrammen til også at omfatte tætlav bebyggelse, så det igen bliver muligt at opføre dobbelthuse på arealet.
Der er lignende tæt-lave byggerier i området, både inden for samme kommuneplanramme (31-BE01) og meget tæt på i de tilstødende kommuneplanrammer. Byggeriet vil derfor ikke virke
fremmed.
Vi ved at der et behov for denne type boliger, da vi har oplevet en stor interessetilkendegivelse for
projektet med udlejningsboligerne fra ældre borgere i Skovby. Mange er interesserede i at leje
boligerne, hvis de bliver opført, hvilket er vores formål med projektet.
Det prioriteres naturligvis højt, at boligerne bliver udformet harmonisk og bliver tilpasset
omgivelserne i skala og udtryk. De vil i form og udseende fremstå som en meget åben form for
tæt-lav bebyggelse, idet der arbejdes med mindre enheder (dobbelthuse).
Boligerne planlægges at være henvendt til ældre, og placeringen er meget fordelagtig i forhold til
nem adgang ad fortov/sti til indkøb, busstoppesteder samt til aktiviteter i Skovby Kirke,
sognehuset og træningsfaciliteterne i Fit&Sund. Boligerne er således tænkt til at være i ét plan og
med stort fokus på tilgængelighed - også for gangbesværede og kørestolsbrugere.
Vi håber på en positiv tilbagemelding og ser frem til en videre dialog.
/ Line Guldbrand og Jakob Holmer Sehested, Hørslevvej 6, Skovby, 8464 Galten.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

13.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Margit

Efternavn

Jensen

Vejnavn

Skovbyparken

Husnummer

7

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg indsender dette høringssvar for at vise min støtte og egen
interesse i projektet med ældrevenlige udlejningsboliger i Skovby
i rammeområde 31-BE-01.
Jeg mener der er stor mangel på ældrevenlige lejeboliger i
Skovby, og støtter derfor positivt op om forslaget om etablering af
ældrevenlige lejeboliger i Skovbys på jordstykket med adresserne
Ringvejen 22 og Skovlundvej 3.
Ved realisering af projektet bliver der etableret et bredere udbud
af boliger med god adgang til bus og indkøb, som passer med
mine behov og muligheden for at blive boende i Skovby.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

13.07.2021
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SkanderborgKommune
Energinet
TonneKjærsvej65
DK-7000Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr.39314878
Dato:
6. juli 2021

HØRINGSSVAR
FRAENERGI
NET
ELTRANSM
ISSIONA/SVEDR.FORSLAG
TIL
KOMMUNEPLAN
2021-2032FOR
SKANDERBORG
KOMMUNE
EnerginetEltransmissionA/Shar modtagetinformation om, at forslagtil ”SkanderborgKommuneplan2021-2032”er i høring.Høringsfristener den 28. juli 2021.
Hvemer EnerginetEltransmission
A/S:
Det kan indledningsvisoplyses,at EnerginetEltransmissionA/Sejer, driver og byggereltransmissionsnetteti Danmarkfor at indpassemere vedvarendeenergiog opretholdeelforsyningssikkerheden-og ejer eltransmissionsnettetpå mere end 100 kV.
EnerginetEltransmissionA/Ser et datterselskabi Energinet,som er en selvstændigoffentlig
virksomhed,oprettet af Klima-,Energi-ogForsyningsministeren.
Høringssvaretfra EnerginetEltransmissionA/S(herefter kaldetEltransmission)omhandlerudelukkendeeltransmissionsnettet.
Hensynettil elanlæg:
Det er en statsliginteresse,at kommuneplanlægningen
tager hensyntil nationaleog regionale
anlæg,herunderenergiforsyningsanlæg,
jf. afsnit 4.2 i ”Oversigtover nationaleinteresseri
kommuneplanlægningen”.
Efter planloven,LBKnr. 1157 af 01/07/2020,§ 11 a stk. 5 skalkommuneplanenindeholderetningslinjerog kort for beliggenhedenaf tekniskeanlæg,herunderEltransmissions
elanlæg.
Eltransmissiongør i nærværendehøringssvarsåledesopmærksompå voreselanlæg,såden senere arealudnyttelsekan indrettesmed hensyntil elanlæggenes
tilstedeværelse.
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Mangestederi landet ønskergrønneenergiselskaber
og kommunerat sætte vindmøllerog
isærnye,store solcelleanlægop. Men ikkealle stederkan elnettet tage imod ny, stor elproduktion. Energinetog DanskEnergioffentliggøret kort, der guidertil godeplaceringer.Læsmere
her.
Bemærkninger
Eltransmissionhar ingenbemærkningertil SkanderborgKommunesforslagtil "Kommuneplan
2021-2032”,der giveranledningtil indsigelse,men vi har nedenståendetekniskebemærkninger, som skalfremgåi retningslinjernefor kommuneplaneni form af:
visningaf Eltransmissionelanlægi et oversigtskort(vedlagt)
en kort beskrivelseaf voreseltransmissionsanlæg
og de begrænsningerder er i arealanvendelsenomkringdem.
Eltransmissonhar bemærket,at voreselanlægkort er nævnti retningslinjernei forslagettil
Kommuneplanenmen ikke vist på et kort:
Afsnit7.2 ” Vindmølleri eksisterendelokalplanområder”.
Vindmøllernær hhv.Energinet.dk’sjordkabelanlægog luftledningsanlægskal
somminimumplaceresi en afstandpå 50 m fra respektafstandenlangsjordkabelanlægog sommin. placeresi en afstandpå vindmøllenstotalhøjdefra
respektafstandenlangsluftledningsanlæg.Dette af sikkerhedshensyn
og herunderforsyningssikkerhed.
(Respektafstanden
fremgåraf Stærkstrømsbekendtgørelsen).
Energinet.dkhar skiftet navnog heddernu Energinet.
Afsnit7.6 ” Antennemaster”.
Antennemasterskalsomminimumplaceresi en afstandpå genstandens
fulde totalhøjdefra respektafstandenlangsluftledningsanlægget.
(RespektafstandenfremgårafStærkstrømsbekendtgørelsen).
Stærkstrømsbekendtgørelsen
er ikke længeregældende,der henvisestil ’Bekendtgørelse
om
sikkerhedfor udførelseaf ikke-elektriskarbejdei nærhedenaf elektriskeanlæg’,BEKnr. 1112
af den 18/08/2016.
7.3 Strækningsanlæg
- Redegørelse
Betegnelsenstrækningsanlæg
brugesom højspændingsledninger,
veje,jernbaner,naturgasledninger,spildevandsledninger,
fjernvarmeledninger,
olieforsyningsledninger
o.s.v.,somhar nationalsamt regionalbetydning,det vil
sige,de forløberoverkommunegrænser.
Anlæggeneløberover et begrænsetområdei SkanderborgKommune,men
påvirkningendækkeret størreområdebådei form af den visuellepåvirkning
og de tilhørendedeklarationer(byggelinjer,sikkerhedszoner
og lignende),
sombetyder,at størrearealerpåvirkes.
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Tekniskbemærkning1 - Eltransmissions
elanlæg:
Af det vedhæftedekort og i nedenståendekortudsnit SkanderborgKommune_18052021.pdf,
fremgårEltransmissions
elanlægi SkanderborgKommune.Eltransmissionhar bådeluftledningsanlægog stationsanlægi kommunen.
Kortudsnit(SkanderborgKommune_18052021.pdf):

Tekniskbemærkning2 - Servitut:
Eltransmissions
elanlæger genereltsikret ved tinglysteservitutter.
Det betyder bl.a.,at der indenfor en givenafstandtil luftlednings-og jordkabelanlægikke uden
meddeltdispensationkan lavesfysiskeændringerog etableresanlægaf nogenart. Servitutarealet administreresmegetrestriktivt, hvormeddispensationikke automatiskkan forventesmeddelt.
Tekniskbemærkning3 - Tekniskeanlægi kommunen:
Elanlæghar en lovmæssigbeskyttelsei ’Bekendtgørelse
om sikkerhedfor udførelseaf elektriskeanlæg’(BEKnr. 1114 af den 18.08.2016),§ 20 som regulererelektriskeanlægog andreobjektersnærhedtil hinanden:”Elektriskeanlægog andreobjektermå ikkeanbringesså nær hinanden,at der dervedkan opståfare.
Stk.2. Vedanbringelseaf andreobjekteri nærhedenaf beståendeelektriskeanlægskaleventuelleafstandskravtil det elektriskeanlægoverholdes.
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Stk.3. Det elektriskeanlægeller objekt,der anlæggessidst,skalplaceresunderhensyntagentil
det alleredeplacerede”.
Følgendesikkerafstandeskalderfor, i henholdtil ovenstående,indarbejdesi ”Retningslinjerne”
for den endeligekommuneplanfor SkanderborgKommune:
Vindmøllerog andrehøjeobjekter:
For vindmøllergælderde Nationaleinteresseri kommuneplanlægning
punkt 4.2.12,hvori
”kommunernesplanlægningfor vindmøllerikke må udgøreen fremtidig risikofor gas-og
eltransmissionsanlæg
og dertilhørendeforsyningssikkerhed”
Afstandskravfor vindmøllersnærhedtil bl.a. luftledningerer beskreveti ”Vejledningom
planlægningfor og tilladelsetil opstillingaf vindmøller”,afsnit 4.7.2.Vejledningenfindes
på www.planinfo.dkunder ”Publikationerog vejledninger”.
Elanlægog høje objekter må ikke kommehinandensånær, at der kan opståfare eller ske
skadefor personerog elanlægeller true forsyningssikkerheden,
hvorfor Eltransmissionanbefalerfølgendesikkerhedsafstand
mellemelanlægog elektriskledendehøje objekter,
herunderfx vindmøller,antenner,lysmaster:

Højeobjekternær Eltransmissions
luftledningsanlæg,bør som minimum
placeresi en afstandpå objektetsfulde totalhøjdefra respektafstanden*langs
luftledningsanlægget.

* Respektafstanden

som er fastsat for at give betryggende

sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg

ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk
bejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Sikkerhedsafstanden
til luftledningsanlæger illustreret herunder:
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Solcelleanlæg:
Kommunesplanlægningaf størresolcelleanlægskaltilgodeseat servitutarealetfor eltransmissionsanlæg
friholdes.
Eltransmission
acceptererikke solcelleanlægi servitutarealetfor voreselanlæg,da vi til enhvertid skalkunnekommeuhindret ind til voresanlægfor at
foretageeventuellereparationersamtalmindeligtservicearbejde.

Tekniskbemærkning4 - Beplantning:
I servitutarealetfor luftledningsanlægtillader vi ikke skovrejsningsamt beplantningmed træer
og buske,der bliver mere end 3 m høje.Træerog buskeover 3 m over terræn vil overskride
respektafstandentil voresluftledninger,hvormedder kun kan arbejdesefter arbejdsinstruks
fra Eltransmission.
Beplantninguden for servitutarealetkan ske,såfremtdet sikres,at træer og buskeikke kan
vælteog beskadigevoreselanlæg,jf. Sikkerhedsstyrelsens
hjemmesideom ”Beskæringaf
træer i nærhedenaf luftledninger”
Af sikkerhedshensyn
anbefalervi kraftigt, at respektafstandenpå 15 meter, jf. ’Bekendtgørelse
om sikkerhedfor udførelseaf ikke-elektriskarbejdei nærhedenaf elektriskeanlæg’,BEKnr.
1112af den 18/08/2016,fra ydersteledninganvendes,når der planlæggesbeplantningjf. vejledningen.
Tekniskbemærkning5 - Støjfra stationsanlæg:
Støjfra Energinetstekniskeanlægreguleresnormalt efter retningslinjeri Miljøstyrelsensvejledningnr. 5/1984 “Eksternstøj fra virksomheder”.
Læsmere om støj på Energinetshjemmeside.
Særligeopmærksomhedspunkter:
Eltransmissiongør i nærværendeafsnit ”Særligeopmærksomhedspunkter”
opmærksompå potentielle konflikter mellemplanerfor SkanderborgKommuneog Eltransmissions
elanlæg.
Opmærksomhedspunkterne
er fremkommetpå baggrundaf en screeningaf forslagtil rammeområderi kommuneplanenog udelukkersåledesikke,at der ogsåkan væreandet i Kommuneplanen,som konflikter med Eltransmissions
elanlæg.
Detailplanlægning
af nedenståendelistederammeområderskalskemed hensyntagentil de
tekniske/øvrigebemærkninger,herunderbl.a. ved placeringaf høje genstandesamt planlægning af arealanvendelsen
indenfor servitutbæltet.
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Planområderneer følgende:
Rammeområde

Kortudsnitfra Plandata.dk

Kommentar
(Tekstmedkursiver fra forslagtil Kommuneplan)
(ForlægningafHerredsvejen):
Specifikanvendelseer angivettil trafikanlæg.

40.T.03
Eltransmissionhar elanlæg,der går gennem
rammeområdet.

(Områdetil skoleog institionvedBlegindvej):
Specifikanvendelseer angivettil sports-og idrætsanlæg,uddannelsesinstitutioner,
daginstitutioner.

40.O.15

Eltransmissionhar elanlæg,der går gennem
rammeområdet.

(Afskærmningszone
vedFregerslevvej):
Rekreativtområdetil eksisterendebeplantningog
parkeringsplads.
Særligebestemmelser:I den sydligedel af området
somikkekan anvendestil høj beplantninggrundet
højspændingsledning,
kan der etableresparkeringsplads.
40.R.09
Eltransmissionhar elanlæg,der går gennem
rammeområdet.
Indenforservitutarealetmå der ikke uden dispensation fra Eltransmission
foretagesfysisketilstandsændringerherunderforetagesetableringaf parkeringsplads,terrænændringer,etableresveje m.v.
Servitutarealetadministreresmegetrestriktivt,
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hvormeddispensationikkeautomatiskkan forventes meddelt.

Øvrigeoplysninger
Forsigtighedsprincip
og magnetfelter:
Overalt,hvor vi bruger,producerereller transportererelektriskstrøm,vil der væremagnetfelter. Det betyder,at der vil væremagnetfeltertæt på alle elforsyningsanlæg
og el-apparater,
uansetom det er transformere,luftledningereller jordkabler.Felternesstørrelseafhængeraf,
hvor megenstrøm,der går i ledningeneller apparatet,og de aftagerkraftigt med afstanden.
I Danmarkhar vi ingenminimumsafstandeeller grænseværdier,der angåreventuellelangtidsvirkningeraf magnetfelterfra højspændingsanlæg.
Det vurdererSundhedsstyrelsen,
at der ikke
er tilstrækkeligvidenskabeligbaggrundfor.
I stedet har vi et forsigtighedsprincip,som er en anbefalingfra Sundhedsmyndighederne.
Forsigtighedsprincippetomfatter eksponeringfra magnetfeltetog er formuleret således:
”Nye boligerog institutioner,hvor børn opholdersig,ikkebør opførestæt på
eksisterendehøjspændingsanlæg.
Nyehøjspændingsanlæg
bør ikkeopførestæt på eksisterendeboligerog børneinstitutioner.
Begrebet”tæt på” kan ikkedefineresgenerelt,men må afgøresi den konkrete
situationud fra en vurderingaf den konkreteeksponering.”
Forsigtighedsprincippet
henvendersigsåledesbådetil plan- og byggemyndigheder
og til ejere
af højspændingsanlæg.
Eltransmissionønskerforsigtighedsprincippetfulgt ved plan-/anlægsarbejdeog anbefaler,at man følger Vejledningi forvaltningaf forsigtighedsprincippet
ved miljøscreening,planlægningog byggesagsbehandling.
Vejledningener udgivetaf ElbranchensMagnetfeltudvalgi samarbejdemed Kommunernes
Landsforening:http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graensevaerdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/.
For yderligereoplysningerom magnetfelterved elforsyningsanlæg
på hjemmesidenwww.magnetfeltudvalget.dk

WMS/WFS-tjeneste:
Til orienteringhar Eltransmissionen WMS/WFS-tjeneste,
som giveradgangtil det overordnede
eltransmissionsnet
(midte af ledningstracéer)for bådeluftledningerog jordkabler.
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Dataer tilgængeligevia geodata-info.dk:http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
Politiskeretningslinjerog fremtidigeplaner:
Planlægningen
af elnettet er baseretpå lovgivningsmæssige
rammer,Energistyrelsens
fastlagte
forudsætningerfor udviklingeni elforbrug,produktions-og handelskapacitetsamt offentliggjorte kriterier for elnettetsdimensionering.Læsevt. mere på Energinetshjemmesideher.
De aktuelleog historiskenetudviklingsplanerkanfindesher.
Vi imødesermodtagelseaf kvitteringfor nærværendehøringssvar.
Kontaktgerneundertegnedeved spørgsmål.
Oplysvenligstsagsnummer21/03886.
Bilag:
Kort (SkanderborgKommune_18052021.pdf)
Venlighilsen

Dorte UdengaardHansen
Sagsbehandler
–Team 3. parter -El
Arealerog Rettigheder
3.parter@energinet.dk
+4570220275
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Michael Villadsen
Plan og Byudvikling
Trine Jørgensen; Michael Villadsen
Kommuneplan 2021 i høring
6. juli 2021 15:51:18

På vegne af Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg kommune skal jeg herved komme med
følgende indlæg i anledning af høring omkring Kommuneplan 2021.
Folkeoplysningsudvalget efterlyser, at det folkeoplysende arbejde inkluderes i Kommuneplan
2021.
Folkeoplysningsudvalget skal fremhæve, at det folkeoplysende foreningsliv skal indgå i
overvejelserne, når Skanderborg kommune foretager planlægning af nye boligarealer og
faciliteter.
Folkeoplysningsudvalget stiller sig til rådighed for nærmere dialog med Byrådet om
foreningslivets vilkår og muligheder generelt, men også i relation til Kommuneplan 2021.
Med venlig hilsen
På vegne
Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg kommune
Michael Villadsen
(formand)
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Hej.
jeg skriver til jer idet snakken om en ny jernbane går og går i øjeblikket.
jeg er bosiddende i Låsby st. En lille by mellem Låsby og Galten.
Jeg tror ikke, at jeg er ene om at undre mig over den offentlige navngivning der har fundet sted, af den mulige nye
togstation, som skal placeres ved motorvejen I Låsby.
Den bliver kaldt Låsby station/st. , hvilket i mit hoved kommer til at være problematisk ift. at der er en by som
hedder Låsby st. (Det er hvad vores byskilte siger).
Mange omtaler fejlagtigt byen som "Låsby Stationsby", men det er bestemt ikke navnet på byen og det er bestemt
ikke noget nogen ønsker ændret på hernede, bare fordi der kommer en jernbane i nærheden.
Byen har navnet "Låsby st." Fordi den gamle Hammelbane kørte igennem og havde station her, og den historie er
vigtig for os der bor hernede og også for turister udefra, som bruger "Sporet", den nyetablerede gåtur mellem
Skovby-Galten og Låsby st.
Jeg er klar over at vi er en del år ude i fremtiden, før den nye bane skal etableres, men hvis man ikke er ude i god tid,
så bliver man ikke set og hørt.
vi er et lille samfund, så vi passer godt på hinanden og værner om vores historie og vores bynavn.
Vi håber på, at kunne få en dialog op at køre omkring hvad tankerne fra kommunens side er og hvilke tanker der
bliver gjort eller skal gøres ifb.m. dette projekt.
Mvh
Xenia og resten af borgerne i Låsby st. :)
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

14.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Martin Precht

Efternavn

Nielsen

Vejnavn

Bragesvej

Husnummer

12

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Høringssvar til Kommuneplan 2021
I forslag til Kommuneplan 2021 ændres kommuneplanlægningen
for området langs Virringvej mellem Gramvej og Damgårdsvej fra
boligformål til rekreative formål. Dette for at sikre en grøn
afrunding af Gram mod Virringvej.
I rammeteksten er angivet, at området er et Eksisterende grønt
område. Det er ikke helt korrekt. I dag er det alene en del af
området, der er et eksisterende grønt område, mens resten er
private havearealer. Den fremtidige anvendelse angives som
Nærrekreativt område. Udlægget følger slavisk afgrænsningen af
den gældende lokalplan fra år 2000, i stedet for at se på den
faktiske anvendelse af området, der i øvrigt er i
overensstemmelse med lokalplanen.
I lokalplanen for området er der en opdeling i 2 delområder, hvor
delområde I er udlagt til offentlige formål med stier og grønt
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fortsat fra foregående side...
område, mens delområde II kan anvendes til grønne friarealer og
havearealer, hvilket det i stor udstrækning bliver. Muligheden for
havearealer er ikke medtaget i den foreslåede
kommuneplanramme, hvilket er problematisk, da langt
hovedparten af delområde II netop er anlagt og benyttes som
private haver. En del af havearealerne blev faktisk købt af
kommunen til dette formål i forbindelse med vedtagelse af
lokalplanen. Dette vurderedes at medvirke til den grønne
afgrænsning af Gram og var derfor i overensstemmelse med
intentionerne med lokalplanen.
Området er allerede i dag sikret mod boligbebyggelse gennem
lokalplanens bestemmelser, der alene giver mulighed for enkelte
mindre bebyggelser i tilknytning til områdets anvendelse som
have eller grønt område.
Når den foreslåede kommuneplanramme ikke indeholder
bestemmelse om havearealer, og samtidig følger
lokalplangrænsen i stedet for delområdeafgrænsningen, betyder
det reelt, at de omfattede ejendomme risikere at miste deres
havearealer, hvoraf en god del er købt af kommunen.
For vores ejendom betyder det, at vi mister ¾ af vores grund og
90 % af vores have, herunder hovedparten af vores terrasse.
Afgrænsningen løber så tæt på huset, at når vores terrassedøre
åbnes, vil halvdelen af dørene åbne sig ud i det planlagte
nærrekreative område, hvor muligheden for have er fjernet. Den
foreslåede afgrænsning flugter med husets tagudhæng på 50 cm.
En gennemførsel af kommuneplanforslagets bestemmelser vil
derfor medføre, at bebyggelsen på vores ejendom vil være i strid
med bl.a. det skrå højdegrænseplansamt byggeretsligt krav om
afstande til skel.
Afgrænsningen af den kommende kommuneplanramme bør tage
udgangspunkt i de faktiske forhold i dag og ikke i en 20 år
gammel lokalplan. Alternativt kan grænsen trækkes i en mere
jævn afstand fra Virringvej i stedet for den ujævne afgrænsning af
rammen i forslaget. Herudover bør rammen, såfremt den skal
omfatte de eksisterende haver, indeholde bestemmelse om
haveanlæggene og give anvendelsesmuligheder i
overensstemmelse hermed.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

14.07.2021

Se signeringsoversigt
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Høringssvar til Skanderborg Kommunes
forslag til Kommuneplan 2021-2032,
Skanderborg Forsyning A/S
1. Indledning
Skanderborg Forsyning A/S (SF) har med interesse gennemgået Skanderborg Kommunes forslag
til Kommuneplan 2021-2032 (KP21), som er i offentlig høring indtil den 28. juli 2021.
Skanderborg Forsyning A/S var inddraget i en del af screeningsfasen for KP21, og har dertil givet
en række bemærkninger på mail den 28. februar 2021. Der er nogle af disse bemærkninger, som
er medtaget i forslag til Kommuneplan 2021-2032.
Nærværende notat omfatter Skanderborg Forsyning A/S’ høringssvar til forslaget til KP21.

2. Retningslinjer
Skanderborg Forsyning A/S har både nogle generelle bemærkninger til KP21’ retningslinjer og
nogle mere specifikke til enkelte afsnit.

2.1 Generelle bemærkninger
Skanderborg Forsyning A/S foreslår, at der i KP21 bliver taget stilling til håndtering af
hverdagsregn/serviceniveauregnvand (det regnvand som Skanderborg Forsyning skal håndtere
iht. Spildevandsplanens fastlagte serviceniveauer - pt. T5 i separatkloakerede oplande og T10 i
fælleskloakerede oplande), ligesom der er gjort med klimavand.
Man kunne evt. skrive noget af det med hverdagsregn sammen med klimavandsafsnittene.
Dette har man delvist gjort i KP-udkastet, men det kan være mere specificeret.
Vi foreslår, at man skriver en definition for håndtering af servicemålregnvand og en håndtering af
klimavand, da det ikke er samme måde man skal håndtere det på.
Der kunne evt. laves et separat afsnit herom i KP21 –fx Håndtering af regnvand.
Vi tænker nogle generelle formuleringer såsom fx:
”Regnvand skal så vidt muligt håndteres lokalt på overfladen, hvor regnvandet og anlæggene til at
håndtere vandet skal gøres til attraktive dele af byområderne.”
”Befæstelse af arealer skal begrænses mest muligt.”
”Regnvand fra befæstede arealer kan genanvendes, nedsives eller udledes til vandløb, søer eller
havet.”
”Udledning af hverdagsregn (det regn som SF skal håndtere hvilket fremgår af fastlagte
serviceniveauer i spildevandsplanen, pt. T5 og T10) skal som udgangspunkt holdes lokalt og
nedsives, hvor det er muligt. Hvor det ikke kan nedsives, skal vandet afledes gennem bassiner
eller andet regnvandsanlæg. Bassinerne kan udformes som naturlige søer, der falder naturligt ind i
terrænet og tilfører området naturmæssig og rekreativ kvalitet. I byområder kan bassinerne
tilpasses den urbane placering.”
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”Regnvandsbassinerne placeres mest hensigtsmæssigt på lavtliggende arealer, hvor regnvandet
selv kan løbe til, og tæt på de regnvandssystemer, vandløb eller søer, som bassinerne afleder til. I
planlægningen skal der skabes plads til regnvandsbassinerne, og det skal tilstræbes, at der
etableres så få og så store bassiner som muligt, for at opnå den mest effektive funktion. ”
”Der skal udarbejdes regnvandsdispositionsplaner for større samlede områder (vandoplande) for
både hverdags- og kraftig regn som forudsætning for lokalplanlægningen.”

2.2 Byer og Boliger
I dette afsnit gives SF’ bemærkninger til forslag til KP21 fordelt ud på de forskellige afsnit i udkast
til KP21.

2.2.1 Arealudlæg - KP afsnit 1.1
Generel synes Skanderborg Forsyning, at miljøhensyn bliver glemt i dette afsnit. Vi har forsøgt at
formulere et indledende forslag til ændringVi tænker bassinplacering og tekniske anlæg skal indgå, så vi undgår overløb af spildevand og
sikrer at der er plads til, at regnvand kan håndteres indenfor området, ved at reservere mulige
rådighedsarealer.
Forslag til mulige formuleringer:
”Når der arealudlægges til boliger, erhverv eller sommerhuse skal der reserveres tilstrækkeligt
plads til tekniske anlæg for hverdagsregn, både over og under jorden.”
”Regnvandet skal håndteres lokalt.
Befæstelse af arealer skal begrænses mest muligt”
”Der skal udarbejdes regnvandsdispositionsplaner for større samlede områder (vandoplande) for
både hverdags- og kraftig regn som forudsætning for lokalplanlægningen.”
”Arealerne skal udlægges, så det sikres, at der er taget højde for omkringliggende natur og miljø.
Der må ikke arealudlægges områder, hvor der sker en forringelse af miljøet herunder recipienter,
f.eks. hvis der ikke er plads til at anlægge de nødvendige håndteringsløsninger for de arealer som
udlægges”
”Når arealer udlægges, skal disse også tænkes som en helhed ift. til at sikre større områder af
natur og miljøet. Arealudlæg skal sikre, at man ikke i fremtiden ikke ødelægger muligheden for at
forbedre miljøet, f.eks. hvis man fjerne muligheden for areal til håndteringsløsninger i forbindelse
med separatkloakeringsprojekter.”
”Nøjagtige krav ift. befæstelse og bassinplacering reguleres i spildevandsplanen og lokalplanen.”

2.2.2 Byfortætning i midtbyen – KP afsnit 1.6
Der bør tilføjes, at der skal tages højde for, at ekstra spildevand på eksisterende kloaksystem ikke
må give anledning til hyppigere overløb af opspædet spildevand – dette skal indtænkes i
planlægningsarbejdet.
Hvis man byfortætter og befæstelsesgraden stiger, er det vigtigt, at grundejer forsinker (og
eventuelt renser) regnvand, inden det kommer på eksisterende regnvandssystem.
Hvis det ikke sker, kan man komme ud i en situation, at servicemålregnvand kommer op af
rendestensbrønde og oversvømmer huse og veje. Derved kan man risikere, at
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servicemålregnvand kommer på ud på terræn på veje, parker, fællesarealer samt ind i bygninger
osv.
Forslag til mulige formuleringer:
”Når der sker byfortætning i midtbyen skal der tages højde for eksisterende tekniske anlæg.”
”Byfortætning i midtbyen må ikke resultere i en forringelse af miljøet og det skal derfor bl.a. sikres
at fortætningen ikke resultere i hyppigere overløb af opspædet spildevand.”
”Problematikker med regn- og klimavand beskrives i KP21 afsnit ”x”.

2.2.3 Byfortætning i områder med bymæssig potentiale i de stationsnære områder – KP
afsnit 1.7
Der bør tilføjes, at der skal tages højde for, at ekstra spildevand på eksisterende kloaksystem ikke
må give anledning til hyppigere overløb af opspædet spildevand – dette skal indtænkes i
planlægningsarbejdet.
Hvis man byfortætter og befæstelsesgraden stiger, er det vigtigt, at grundejer forsinker (og
eventuelt renser) regnvand, inden det kommer på eksisterende regnvandssystem.
Hvis det ikke sker, kan man komme ud i en situation, at servicemålregnvand kommer op af
rendestensbrønde og oversvømmer huse og veje. Derved kan man risikere, at
servicemålregnvand kommer på ud på terræn på veje, parker, fællesarealer samt ind i bygninger
osv.
Forslag til mulige formuleringer:
”Når der sker byfortætning i områder med bymæssig potentiale i de stationsnære områder skal der
tages højde for eksisterende tekniske anlæg”
”Byfortætning i områder med bymæssig potentiale i de stationsnære områder må ikke resultere i
en forringelse af miljøet og det skal derfor bl.a. sikres at fortætningen ikke resultere i hyppigere
overløb af opspædet spildevand.
”Problematikker med regn- og klimavand beskrives i KP21 afsnit ”x”.

2.2.4 Byfortætning i boligområder og lokalcentre – KP afsnit 1.8
Der bør tilføjes, at der skal tages højde for, at ekstra spildevand på eksisterende kloaksystem ikke
må give anledning til hyppigere overløb af opspædet spildevand – dette skal indtænkes i
planlægningsarbejdet.
Hvis man byfortætter og befæstelsesgraden stiger, er det vigtigt, at grundejer forsinker (og
eventuelt renser) regnvand, inden det kommer på eksisterende regnvandssystem.
Hvis det ikke sker, kan man komme ud i en situation, at servicemålregnvand kommer op af
rendestensbrønde og oversvømmer huse og veje. Derved kan man risikere, at
servicemålregnvand kommer på ud på terræn på veje, parker, fællesarealer samt ind i bygninger
osv.
Forslag til mulige formuleringer:
”Når der sker byfortætning i boligområder og lokalcentre skal der tages højde for eksisterende
tekniske anlæg”
”Byfortætning i boligområder og lokalcentre må ikke resultere i en forringelse af miljøet og det skal
derfor bl.a. sikres at fortætningen ikke resultere i hyppigere overløb af opspædet spildevand.
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”Problematikker med regn- og klimavand beskrives i KP21 afsnit ”x”.

2.2.5 Parkering og adgang ved byfortætning – KP afsnit 1.9
Der mangler at blive tilføjet hensyntagen til følgende:
-

Regnvandsproblematikkerne generelt
Pladsmangel til håndtering af regnvand

2.2.6 Klimatilpasning af eksisterende byområder ved byfortætning – KP afsnit 1.10
Der henvises til SF’ generelle bemærkninger i dette notats afsnit 2.1 og SF’ bemærkninger i dette
notats afsnit 2.2.2 – disse gælder også her.
Der fremgår følgende af KP21-udkastet:
”Regnvandshåndtering kan i særlige tilfælde, hvor sådanne bassiner ikke kan placeres inden for
området, der ønskes byfortættet, på udviklerens foranledning placeres uden for området.”
SF ønsker at få svar på:
-

Hvordan skal ”på udviklerens foranledning” defineres og forstås?
Hvem har udgifterne i disse tilfælde til bassinanlæg med tilhørende ledninger?

Forsyningen foreslår, at denne tekst udgår:
”I tættere byområder kan byfortætning nødvendiggøre fremrykning af kloakseparering i
naboområder for at hindre, at det nye område oversvømmes med regnvand iblandet spildevand.
Læs mere under Klimatilpasning.”
Denne formulering kan vanskeliggøre SF’ arbejde mht. spildevandsplanlægning og planlægning af
anlægsprojekter, forøgede anlægs- og driftsudgifter og uventet/urimeligt tidspres for mandskab.
Dette kan dermed også medføre takststigninger/udsving for alle kommunens borgere.
Ustabilitet og takstudsving vil være i modstrid med den ejerstrategi, som Byrådet som ejere har for
Skanderborg Forsyning.
I ejerstrategien er følgende formuleret vedr. selskabets kerneopgave:
”Skanderborg Forsyning skal vægte forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt, samtidig
med at Skanderborg Forsyning er forpligtet til, ved løbende at have fokus på effektiviseringer, at
sikre borgere og virksomheder konkurrencedygtige og afbalancerede priser gennem stabile og
lave takster.”
I ejerstrategien for Skanderborg Forsyning fremgår, at Byrådet som overordnede mål ønsker:
”- at Skanderborg Forsyning vægter forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt,
- at Skanderborg Forsyning har stabile og lave takster, der sikrer et konkurrencedygtigt
forsyningsområde.”

2.2.7 Klimatilpasning af nye byområder – KP afsnit 1.11
Der henvises til SF’ generelle bemærkninger i dette notats afsnit 2.1 og SF’ bemærkninger i dette
notats afsnit 2.2.2 – disse gælder også her.
Der fremgår følgende af KP21-udkastet:
”I overensstemmelse med spildevandsplanen skal der altid etableres de nødvendige bassiner til
håndtering af servicemålregnvand, d.v.s. det regnvand, som normalt falder ved det, der kaldes 10
års regn.”
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SF foreslår, at der tilføjes ”5 eller” foran ”10 års regn”, og efter ”kaldes”, så sætningen lyder:
”I overensstemmelse med spildevandsplanen skal der altid etableres de nødvendige bassiner til
håndtering af servicemålregnvand, d.v.s. det regnvand, som normalt falder ved det, der kaldes 5
eller 10 års regn.”
Der fremgår følgende af KP21-udkastet:
”Regnvandshåndtering kan i særlige tilfælde, hvor sådanne bassiner ikke kan placeres inden for
området, der ønskes byfortættet, på udviklerens foranledning placeres uden for området.”
SF ønsker at få svar på:
-

Hvordan skal ”på udviklerens foranledning” defineres og forstås?
Hvem har udgifterne i disse tilfælde af placering af bassinanlæg med tilhørende ledninger?

2.2.8 Klimatilpasning i det åbne land – KP21 afsnit 1.12
Der står ikke noget omkring håndtering af servicemålregnvand – Dette bør skrives ind som for de
to forrige afsnit.
Der henvises til SF’ generelle bemærkninger i dette notats afsnit 2.1 og SF’ bemærkninger i dette
notats afsnit 2.2.2 – disse gælder også her.

2.2.9 Bynær natur og rekreative områder ved byfortætning – KP21 afsnit 1.14
Det er ikke kun klimatilpasning, der bør indgå i afsnittet, men også generelt byområdets håndtering
af servicemålregnvand.
Det kunne være en idé, at man under dette afsnit beskrev, at man skal indtænke håndtering af
regnvand som en del af de rekreative grønne områder, da det er helt oplagt at sammentænke
vandets naturlige vej med regnvandsbassiner til håndtering af regnvand eller er det, det som
menes med teksten?

2.2.10 Bynær natur og rekreative områder i nye byområder – KP21 afsnit 1.15
Det er ikke kun klimatilpasning, der bør indgå i afsnittet, men også generelt byområdets håndtering
af servicemålregnvand.
Det kunne være en idé, at man under dette afsnit beskrev, at man skal indtænke håndtering af
regnvand som en del af de rekreative grønne områder, da det er helt oplagt at sammentænke
vandets naturlige vej med regnvandsbassiner til håndtering af regnvand eller er det, det som
menes med teksten?

2.2.11 Landsbyer – KP21 afsnit 1.17
Der fremgår følgende af KP21-udkastet:
”Ved udvidelse af landsbyrammerne skal der tages hensyn til landskab, natur, grundvand m.v.”
Bør der ikke stå miljø herunder håndtering af overfladevand, samt sikring af eksisterende tekniske
anlæg?
Så sætning bliver: ”Ved udvidelse af landsbyrammerne skal der tages hensyn til landskab, natur,
grundvand samt miljø herunder håndtering af overfladevand, m.v. samt sikring af eksisterende
tekniske anlæg.”
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2.3 Tekniske anlæg – KP21 afsnit 7
Skanderborg Forsynings renseanlæg og visse lokaliteter med kritiske
sparebassiner/pumpestationer skal indføres i retningslinjerne for ”Tekniske anlæg” på lige fod med
fx deponeringsanlæg og forbrændingsanlæg.
Renseanlæg og udvalgte sparebassiner/pumpestationer samt vandværker har
samfundsnødvendige og kritiske funktioner og kan ikke bare flyttes uden at have enorme
konsekvenser for samfundet herunder økonomisk og for naturen og miljøet.
Den nuværende indledende tekst i KP21-retningslinjen påpeger også dette:
”Samfundet har behov for en stabil energiforsyning, drikkevandsforsyning og sikker håndtering af
spildevand. Det samme gør sig gældende for telekommunikation og mulighed for at bortskaffe
affald. De tekniske anlæg er derfor nødvendige for, at samfundet kan udvikle sig. Kommuneplanen
skal sikre, at disse kan blive etableret, så der samtidig tages hensyn til naturen og landskabet, de
kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener.
Retningslinjerne for tekniske anlæg skal tilsammen understøtte Byrådets arbejde for at virkeliggøre
mål i Klima-, energi- og ressourcepolitikken om fx anlæg til vedvarende energiproduktion og sikre
digital infrastruktur til at understøtte erhvervsliv såvel som borgere.”
Derforuden er der i Skanderborg Kommunes Byråds ejerstrategi for Skanderborg Forsyninger
følgende formuleret vedr. selskabets kerneopgave:
”Skanderborg Forsyning skal vægte forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt, samtidig
med at Skanderborg Forsyning er forpligtet til, ved løbende at have fokus på effektiviseringer, at
sikre borgere og virksomheder konkurrencedygtige og afbalancerede priser gennem stabile og
lave takster.”
SF’ forslag om at sikre visse lokaliteter vil således understøtte Byrådets ønsker.
Pt. er nogle af renseanlæggene udlagt med kommuneplanramme ”O” – offentligt formål.
Der er pt. tale om følgende renseanlæg/spildevandsanlæg, som ”O” i sin kommuneplanramme:
•
•
•
•
•
•

10.O.03 Centralrenseanlægget (Skanderborg)
30.O.08 Renseanlæg Galten (nuv. Transportanlæg/sparebassinanlæg)
31.O.06 Renseanlæg Skovby
40.O.01 Renseanlæg ved Brogårdsvej (Hørning)
50.O.07 Ry Renseanlæg ved Silkeborgvej
52.O.07 – Gl. Rye rensningsanlæg

Der er pt. tale om følgende Vandværker, som dog alle ligger i en forskellige typer
kommuneplanramme:
•
•
•
•

12.E.02 Erhvervsområde v. Thomas Helstedsvej (Fredensborgværket)
13.E.03 Industrivej (Stillingværket)
13.B.04 Gramvej og Gl. Virringvej (Gramværket)
32.O.01 Skole og idrætsanlæg (Herskindværket)

Der henvises til dette notats afsnit 3, hvor Skanderborg Forsyning har forslag til flere kritiske
lokaliteter med spildevandsanlæg og vandværker, som bør udlægges med nye
kommuneplanramme som ”teknisk anlæg”, nogle med konsekvenszone.
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2.3.1 Konsekvensområder for tekniske anlæg – KP21 afsnit 7.1
Renseanlæg bør udlægges med konsekvenszone.
Det kunne som udgangspunkt være for de største renseanlæg, som samtidig er beliggende nær
boligområder og som i henhold til den af Byrådet vedtagne strukturplan for spildevandsrensningen
i kommunen skal bestå en lang årrække endnu (specielt de to førstnævnte, som vil være de to
centrale renseanlæg på længere sigt): Skanderborg Centralrenseanlæg, Skovby Renseanlæg,
Hørning Renseanlæg og Ry Renseanlæg.
Formålet med konsekvenszonerne er at synliggøre, hvor det kan have konsekvenser at planlægge
for miljøfølsom arealanvendelse. På den måde sikres Skanderborg Forsyning A/S’ drifts- og
udviklingsmuligheder og fremtidige miljøkonflikter minimeres.
En tekst kunne være:
”Ved udlæg af arealer til boligformål samt ved ændring af arealanvendelse skal der sikres afstand
mellem renseanlæg og beboelse, så der ikke opstår lugt-, støj- eller andre forureningsgener. Som
udgangspunkt for vurderingen af afstanden mellem renseanlæg og forureningsfølsom bebyggelse
mv anvendes en afstand på 100 meter.”
Denne afstand anvendtes også i amternes regionplaner, og af flere danske kommuner i deres
kommuneplaner.

3. Rammer
3.1 Anlæg med kommuneplanrammer
Pt. er nogle af Skanderborg Forsynings renseanlæg udlagt med kommuneplanramme ”O” –
offentligt formål.
Der er pt. tale om følgende renseanlæg/spildevandsanlæg, som ”O” i sin kommuneplanramme:
•
•
•
•
•
•

10.O.03 Centralrenseanlægget (Skanderborg)
30.O.08 Renseanlæg Galten
31.O.06 Renseanlæg Skovby
40.O.01 Renseanlæg ved Brogårdsvej (Hørning)
50.O.07 Ry Renseanlæg ved Silkeborgvej
52.O.07 – Gl. Rye rensningsanlæg

Der er pt. tale om følgende vandværk, som dog alle ligger i en forskellige typer
kommuneplanramme:
•
•
•
•

12.E.02 Erhvervsområde v. Thomas Helstedsvej (Fredensborgværket)
13.E.03 Industrivej (Stillingværket)
13.B.04 Gramvej og Gl. Virringvej (Gramværket)
32.O.01 Skole og idrætsanlæg (Herskindværket)

Kommuneplanrammerne for disse ønskes ændres til Teknisk anlæg – se i øvrigt dette notats afsnit
2.3.

Supplerende oplysninger om Skanderborg Forsynings tekniske anlæg nævnes nu i rækkefølge
efter distrikt og rammenummer:
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

Renseanlæg/Spildevandsanlæg:
Skanderborg og
Stilling-distriktet

Bør overføres til Teknisk
Anlæg, og med
konsekvenszone.

10.O.03
Centralrenseanlægget

Galten-Skovbydistriktet

Bør overføres til Teknisk
Anlæg, og med
konsekvenszone.

30.O.08 Renseanlæg
Galten

Galten-Skovbydistriktet

Skovby renseanlæg
udvidelse af
kommuneplanrammeområdet, så det dækker
hele renseanlæggets
faktiske udbredelse.

31.O.06 Renseanlæg
Skovby

Bør overføres til Teknisk
Anlæg, og med
konsekvenszone.
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

Udvidelse af planrammeområdet.
Hørning-distriktet

Bør overføres til Teknisk
Anlæg, og med
konsekvenszone.

40.O.01 Renseanlæg
ved Brogårdsvej

Ry-distriktet

Bør overføres til Teknisk
Anlæg, og med
konsekvenszone.

50.O.07 Ry
Renseanlæg ved
Silkeborgvej
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

Gl. Rye-distriktet

Bør overføres til Teknisk
Anlæg, og med
konsekvenszone.

52.O.07 – Gl. Rye
rensningsanlæg

Vandværker:
Skanderborg og
Stilling-distriktet

Fredensborgværket ejet
af Skanderborg
Forsyning, beliggende
Thomas Helstedsvej 3,
Skanderborg, matr. nr.
1bf.

12.E.02
Erhvervsområde v.
Thomas Helstedsvej
(Fredensborgværket)

Bør have sin egen
kommuneplanramme
som Teknisk anlæg.

Skanderborg og
Stilling-distriktet

Stillingværket ejet af
Skanderborg Forsyning,
beliggende Industrivej
26, Stilling, matr. nr.
4bs.

13.E.03 Industrivej
(Stillingværket)

Bør have sin egen
kommuneplanramme
som Teknisk anlæg.
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

Skanderborg og
Stilling-distriktet

Gramværket ejet af
Skanderborg Forsyning,
beliggende Gramvej 39,
Gram, matr. nr. 13k.

13.B.04 Gramvej og
Gl. Virringvej
(Gramværket)

Bør have sin egen
kommuneplanramme
som Teknisk anlæg.

Herskind Distriktet

Herskindværket ejet af
Skanderborg Forsyning,
beliggende Ladingvej
16D, Herskind, matr. nr.
6t.

32.O.01 Skole og
idrætsanlæg
(Herskindværket)

Bør have sin egen
kommuneplanramme
som Teknisk anlæg.

3.1 Anlæg uden kommuneplanrammer
Skanderborg Forsyning ønsker at en række af nye lokaliteter med kritiske
sparebassiner/pumpestationer skal have egen kommuneplanramme som ”Tekniske anlæg”.
Anlæggene har i dag ingen kommuneplanramme.
Disse udvalgte sparebassiner/pumpestationer har samfundsnødvendige og kritiske funktioner og
kan ikke bare ændres med et snuptag uden at have enorme konsekvenser for samfundet herunder
økonomisk og for naturen og miljøet.
Den nuværende indledende tekst i retningslinjen påpeger også dette:
”Samfundet har behov for en stabil energiforsyning, drikkevandsforsyning og sikker håndtering af
spildevand. Det samme gør sig gældende for telekommunikation og mulighed for at bortskaffe
affald. De tekniske anlæg er derfor nødvendige for, at samfundet kan udvikle sig. Kommuneplanen
skal sikre, at disse kan blive etableret, så der samtidig tages hensyn til naturen og landskabet, de
kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener.”
Så Skanderborg Forsynings forslag er relevant i den kontekst.
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

Renseanlæg/Spildevandsanlæg:
Alken-SvejstrupBjedstrup-distriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
sparebassin/pumpestatio
n i Alken på den lokalitet
(matrikelnr. 3aq Alken
By, Dover), hvor det nu
nedlagte Alken
Renseanlæg lå.

Ny ramme

Udlægges som Teknisk
Anlæg.
Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
sparebassin/pumpestatio
n i Stjær på den lokalitet
(matrikelnr. 9u, Stjær By,
Stjær), hvor det nu
nedlagte Stjær
Renseanlæg lå.

Galten-Skovbydistriktet / Stjær
distriktet
Ny ramme

Udlægges som Teknisk
Anlæg.

Hylke-distriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
sparebassin/pumpestatio
n i Hylke på den lokalitet
(matrikelnr. 4m, Hylke
By, Hylke), hvor det nu
nedlagte Hylke
Renseanlæg lå.

Ny ramme

Udlægges som Teknisk
Anlæg.
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

Hørning-distriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
sparebassin/pumpestatio
n i Blegind på den
lokalitet (matrikelnr. 27a,
Blegind By, Blegind),
hvor det nu nedlagte
Blegind Renseanlæg lå.

Ny ramme

Udlægges som Teknisk
Anlæg.

Låsby-distriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
sparebassin/pumpestatio
n i Låsby på den lokalitet
(matrikelnr. 3æ, Låsby
By, Låsby).

Ny ramme

Meget væsentlig og
kritisk funktion, da alt
spildevandet fra Låsby
og Flensted mv samles
og pumpes herfra til
Skovby Renseanlæg.
Udlægges som Teknisk
Anlæg.
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

Skanderborg og
Stilling-distriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
kommende nye
pumpestation på den
lokalitet (matrikelnr. 36a,
Skanderborg
Markjorder).

Ny ramme

Meget væsentlig og
kritisk funktion, da alt
spildevandet fra nord for
Skanderborg by/Illerup Å
(Haarby, Mesing, Veng
og Forlev) samles og
pumpes herfra til
Centralrenseanlægget.
Udlægges som Teknisk
Anlæg.
Ejer Bjerge-distriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
sparebassin/pumpestatio
n i Tebstrup på den
lokalitet (matrikelnr.
11aa, Tebstrup By,
Ovsted), hvor det nu
nedlagte Tebstrup
Renseanlæg lå.

Ny ramme

Udlægges som Teknisk
Anlæg.
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

Ejer Bjerge-distriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
sparebassin/pumpestatio
n i Tåning på den
lokalitet (matrikelnr. 45b,
Tåning By, Tåning), hvor
det nu nedlagte Tåning
Renseanlæg lå.

Ny ramme

Udlægges som Teknisk
Anlæg.

De syv dale-distriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
sparebassin/pumpestatio
n i Ballen på den lokalitet
(matrikelnr. 7aa, Nr.
Vissing By, Veng), hvor
det nu nedlagte Ballen
Renseanlæg lå.

Ny ramme

Udlægges som Teknisk
Anlæg.
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

Voerladegårddistriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’ ny
pumpestation i
Voerladegård på lokalitet
(matrikelnr. 5bi,
Voerladegård By,
Voerladegård).

Ny ramme

Meget væsentlig og
kritisk funktion, da alt
spildevandet fra
Voerladegård og Dørup
samles og pumpes
herfra til
Centralrenseanlægget.
Udlægges som Teknisk
Anlæg.
Virring-distriktet

Ny kommuneplanramme
for Skanderborg
Forsyning A/S’
sparebassin/pumpestatio
n i Gjesing på den
lokalitet (matrikelnr. 5ah,
Gjesing By, Fruering),
hvor det nu nedlagte
Gjesing Renseanlæg lå.

Ny ramme

Udlægges som Teknisk
Anlæg.

10.R.03 Dyrehaven

Projekt nr.: 501679

Noget af Dyrehaven (området ved siden af
Skanderborg Centralrenseanlæg på
Døjsøvej) anvendes til LivingLab – er
meddelt landzonetilladelse hertil (Tilladelse til
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Rammenummer

Bemærkning

Forslag til ændring

ændret anvendelse af areal til rekreativ brug)
fra den 5/1-21.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

15.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Michael Mose

Efternavn

Bertelsen

Vejnavn

Østergårds Alle

Husnummer

135

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Hørning er en MEGET praktisk by. Det nemt og godt at leve her.
Men byen har også udfordringer, dem vil jeg gerne komme med
forslag til.
1. Vi mangler et samlingssted.
Hørning er delt i to. Lige på midten med Skanderborgvej, der går
igennem byen. Højboskolen på den ene side og Bakkeskolen på
den anden.
Samlingspunktet er torvet med byens handelsliv. Udfordringen er,
at vi dette område også går op i praktik - indkøb. Der mangler et
sted som Torvehallerne i Ry, hvor "Det gode liv" kan udfoldes.
Markedsdage. En lille koncert. Udeliv.
Det er en skam, at dette ikke blev etableret på Rådhuspladsen,
hvor der i stedet blev bygget etageejendomme. Kommunen bør
planlægge, hvordan dette samlingssted nu kan etableres. Hvor
på torvet kan dette foregå?

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
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fortsat fra foregående side...
Ideelt set blev der etableret en parkeringskælder, så man fik alle
bilerne væk fra torvet, så "det gode liv" her kunne udfolde sig i
fredelige rammer. En dyr løsning måske, men det ville være
fantastisk. Hørning har ENORMT meget brug for et samlingssted,
byen sukker efter det.
2. Udbedring af Hørning Strand med en badebro.
Hvis man taler om at udnytte en bys potentiale, tænk så på at
Hørning og Blegind faktisk har en sø lige i baghaven, som slet
ikke bliver benyttet. Hørning har knap 9000 indbyggere, som
VIRKELIG kunne få glæde af at søen blev udbedret og gjort mere
tilgængeligt. En badebro vil være oplagt. Umiddelbart kan jeg slet
ikke se, hvorfor vi ikke skulle have adgang til søen som man har
det fra Stilling-siden f.eks. Her er der etableret en fin lille strand,
til glæde for mange.
I den store fortælling om Skanderborg kommune vil det jo også
være en positiv fortælling, at endnu en by har adgang til sø- og
badeliv (udover Skanderborg, Stilling, Ry).
Mit forslag er derfor, at der arbejdes med en løsning på dette det har været et stort ønske fra byens borgere gennem længere
tid og vil virkelig bidrage til "Det gode liv" i Hørning.
3. Med den nye skole i Hørning kommer der idrætsarealer. Jeg
ved ikke hvor dette stiller Fregerslev Stadion, om den bliver
overflødig? I så fald er det et ønske herfra, at stadion ikke
bebygges med boliger, men at der i stedet tænkes rekreativt.
4. Bakkeskolen (den nuværende): jeg ved ikke hvad planen er
her, men igen er håbet, at dette ikke benyttes til boliger, men til
noget som kan komme byen til gode. Det kunne f.eks. være et
friluftsbad/skatepark eller andet. Hvis ikke der er plads på torvet
til at der her kan etableres det samlingssted, som byen har så
meget brug for, så kunne det måske være her, at dette blev
etableret (omend det er meget mere oplagt på torvet).
Hørning har helt generelt behov for flere steder, hvor livet kan
leves, så det ikke blot bliver en by hvor man bor og sover, for så
at tage til Aarhus, når livet rigtig skal leves. Jeg ved, at der skal
lokale kræfter til for at udvikle byen i den ønskede retning - jeg
skal gerne selv engagere mig - men jeg håber byrådet er
opmærksomme på denne udfordring. Som beskrevet har byen
nogle enorme udviklingsmuligheder - i særdeleshed vedr.
Hørning strand og vandliv, samt torvet, hvor der bør etableres
noget a la Torvehallerne - jeg håber I tager dette med i jeres
tanker omkring Hørnings udvikling.
Mvh Michael
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

15.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

15.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

René

Efternavn

Nielsen

Vejnavn

Kløvervej

Husnummer

1

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg indsender dette høringssvar for at vise min støtte og egen
interesse i projektet med ældrevenlige udlejningsboliger i Skovby
i rammeområde 31-BE-01.
Jeg mener der er stor mangel på ældrevenlige lejeboliger i
Skovby, og støtter derfor positivt op om forslaget om etablering af
ældrevenlige lejeboliger i Skovbys på jordstykket med adresserne
Ringvejen 22 og Skovlundvej 3.
Ved realisering af projektet bliver der etableret et bredere udbud
af boliger med god adgang til bus og indkøb, som passer med
mine behov og muligheden for at blive boende i Skovby.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

15.07.2021

Se signeringsoversigt
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Plan, Teknik og Miljø
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Skanderborg, xx. juli 2021

Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021 – 2032
På baggrund af oplægget til kommuneplanen 2021-2023 fremsendes dette høringssvar fra
ErhvervSkanderborg.
Fortælling om Erhverv
Oplægget indeholder en række fine fortællinger om alle kroge i kommunen, som fremhæver
kendetegn, udviklingsmuligheder mv.
Erhverv er kun helt overordnet berørt i hvert område, og derfor vil ErhvervSkanderborg opfordre til,
at der laves et tilsvarende afsnit med erhverv i fokus, der fortæller om en samlet stærk
erhvervskommune.
Ved at udarbejde og tilføje en fortælling om erhverv, kan man give information om, hvad de
overordnede tanker om erhverv er i Skanderborg Kommune. Her vil det være naturligt at fokusere
på, hvordan man forestiller sig erhvervsudviklingen i de kommende år. Det gælder både
vedrørende geografi, brancher, typer af byggeri mv.
Erhvervslokaliseringsstrategi
ErhvervSkanderborg vil ligeledes opfordre byrådet til at inkludere en erhvervslokaliseringsstrategi i
kommuneplanen for at understøtte erhvervslivets udvikling.
I strategien skal der tages stilling til, hvordan kommunen sikrer, at der fortsat vil være tilgængelige
erhvervsområder. Det kan f.eks. ske ved opkøb, men man skal også overveje placering af f.eks.
eventcentre, som i øjeblikket skyder op i industriområderne, og som risikerer efterfølgende at lægge
begrænsninger på nuværende og fremtidige erhvervsmuligheder.
Et andet opmærksomhedspunkt er placering af erhvervsområder i forbindelse med den nye jernbane
mellem Aarhus og Silkeborg. Erhvervsområderne bør ligge tæt på de ny stationer, så man sikrer let
adgang for medarbejdere og desuden bør man indtænke gode faciliteter for pendlere.
En erhvervslokaliseringsstrategi bør desuden give et overblik over, hvad der er muligt/tilladt i de
forskellige erhvervsområder samt en forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan. Det skal være let
at forstå, også selvom man ikke har kommune- og lokalplaner, som sit daglige arbejdsområde. Som
det er nu, kan det være svært for udenforstående at finde ud af, hvordan man bruger de interaktive
kort og/eller forstå betydning af f.eks. et ”konsekvensområde”.
Begge ovenstående ændringer vil desuden spille godt sammen med de anbefalinger, der kom ud af
det netop afsluttede §17 stk. 4 udvalg om Erhverv og Turisme, hvor en gennemgående anbefaling er
at forbedre kommunikationen mellem kommune og erhvervsliv. Både kvalitativt og kvantitativt.
ErhvervSkanderborg står naturligvis til rådighed for yderligere dialog, udvikling og samarbejde om
ovenstående.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for ErhvervSkanderborg

ErhvervSkanderborg – Adelgade 38 – 8660 Skanderborg
www.erhvervskanderborg.dk
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Indlæg til Skanderborgs Kommuneplan 21,
Voerladegård.
Følgende er et indlæg til ønsket udvidelse af kommuneplanens
afgrænsning af boligområdet på matrikel 3f i Voerladegård. Vi anmoder
om at den vestlige del af matriklen (markeret i blå - se side 4), ønskes
medtaget i kommuneplanen som boligområde.
Ønsket sker i forbindelse med forventet igangsætning af en lokalplan
på rammeområde 16.B.11 udlagt til boligområde - (dialog med
planafdelingen er kalendersat til august 2021 og tidspunkt for
igangsættelse af lokalplan afventes). Vi håber at lokalplanen for
rammeområde 16.B.11 kan igangsættes inden året er omme.
Den ønskede udvidelse tænkes udlagt til fremtidigt lokalplansområde, der
på sigt skal udvikles som en ekstensivt bebygget bydel, i mellemrummet
mellem Klostermøllevej mod nord og Holmedal mod syd, hvor Fabulas på
sigt ønsker at udvide Voerladegård med et boligområde, der har fokus på
træbyggeri og moderne bofællesskaber for alle generationer.

Fabulas

Indlæg til kommuneplan 2021

Dato: 15-07-2021

Indlæg til Skanderborgs Kommuneplan 21, Voerladegård.

Bebyggelsen
Bebyggelsen i arealet tænkes udført med en maksimal
bebyggelsesprocent på 20-30% for at sikre en naturlig overgang fra by
til omkringliggende natur og åbent landskab. Der ønskes fra Fabulas’
side at bygge med udgangspunkt i de allerede beskrevne og planlagte
udviklinger i området, med sammenhængende, grønne områder og nem
adgang til byen såvel som til naturen.
Som et resultat af den lavere bebyggelsesprocent, kan der inden
for området anlægges store flader som fælleder, grønninger og
mellemrum. Disse rekreative arealer anlægges med fokus på artsrigdom,
hjemmehørende træer og planter samt en høj grad af biodiversitet.
Der fokuseres på at anlægge flere koblinger mellem eksisterende by
og planområder, for at sikre en god sammenhængskraft med den
eksisterende del af Voerladegård.
Efter positiv dialog med Voerladegårds foreninger og aktive interessenter
samt den stigende efterspørgsel på bofællesskaber, som de danske
statistikker indikerer for fremtidens efterspørgsel, vil vi anmode om at
man inddrager den del af matrikel 3f, som for nærværende er registreret
som landzone.

EFTERSPØRGSEL OG FREMTIDENS UDVIKLING PÅ MARKEDET
Der mærkes allerede en stor efterspørgsel på alternative boligformer
i Voerladegård, hvor mange søger en bolig med mindre plads eller
nærheden til naturen. Derfor ønsker vi at være fremadsynede, og få de
resterende 4,7 ha. på matrikel 3f med ind i planen for udvikling, hvor det
vil udgøre en naturlig efterfølgende anden etape af boligudbygningen på
det allerede udlagte område på matriklen.

Fabulas

Indlæg til kommuneplan 2021

Dato: 15-07-2021

Indlæg til Skanderborgs Kommuneplan 21, Voerladegård.

NUVÆRENDE RAMMEOMRÅDE 16.B.11
I forhold til konteksten for det areal som ønsket medtaget i
kommuneplanen, beskrives kort planerne for det tilstødende område som
ønskes lokalplanlagt.
Fabulas planlægger at bygge et moderne bofællesskab udbudt som
andelsboliger på det nuværende areal, der vil fylde ca. 3 hektar, og
forventer at udvikle parcelhusgrunde, som kan indgå i fællesskabet på
den resterende del – et areal der udgør ca. 2,5 ha.
Fabulas ønsker øget fokus på bofællesskaber, med et moderne fælleshus,
der kan være med til at sikre en social bæredygtig byudvikling og
derudover miljøvenligt byggeri. Derfor bygges der med træ i de indre
konstruktioner, vedligeholdelsesfrie materialer som skifer på ydersiden
og græstage på toppen, der fremmer biodiversiteten.
Boligerne vil henvende sig til alle aldersgrupper, men der er særligt
efterspørgsel fra unge børnefamilier, der gerne vil flytte på landet og
seniorer, der ønsker at flytte i en mindre bolig, og som måske allerede
bor i Voerladegård.
Fabulas ønsker at medvirke til den nuværende udvikling af byen, der
støttes op om af de lokale beboere. Det gælder særligt at skabe flere
stisystemer m.v., der kan skabe nem adgang til de sceniske ruter i det
omkringliggende Søhøjland, med vandreruter rundt om Voerladegård og
også Mossø. Dette arbejde pågår allerede, og Fabulas har fokus på at
styrke denne indsats, i samarbejde med lokale kræfter og kommunen.
Derudover sikres der flere lokale mødesteder, der vil hjælpe med at sikre
landsbyfællesskabet og så vil der være en tilgang af skolebørn,
der vil være med til at sikre fremtidens skole i Voerladegård. Det øgede
beboertal vil ligeledes styrke grundlaget for på sigt at kunne bidrage til
muligheden for at etablere handel i byen.

Fabulas

Indlæg til kommuneplan 2021

Dato: xx-xx-xx

Ønsket udvidelse

matrikel 3f

Fabulas

Indlæg til kommuneplan 2021

Dato: 15-07-2021
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

16.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Ole

Efternavn

Wadsholt

Vejnavn

Landsbyvænget

Husnummer

34A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

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

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

16.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
S3185AN
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

16.07.2021

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

39315947

Evt. P-nummer
Navn

Fabulas A/S

Vejnavn

Mosevej

Husnummer

20B

Etage
Side/Dør
Postnummer

8240

By

Risskov

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg tillader mig lige at kontakte jer i forbindelse med høringen af
den nye kommuneplan. Jeg tror at nedenstående rettelse ikke
skal indberettes via høringsportalen, da der blot er tale om en
fejlbehæftet beskrivelse i oplægget (se bilag 1-2-3) Men for en
god ordens skyld fremsender jeg den også som et høringssvar.
Rettelsen omhandler side 36 - afsnit 6 (bilag 3) Fabulas
generationsfællesskabet er beskrevet som et levefællesskab,
som nok er taget fra projektet på Aneshøj, som netop er et
levefællesskab. Men projektet på Enggårdens arealer er en
generations bofællesskab.
Derudover stemmer den politiske beslutning ikke overens med
den senest beslutning fra Økonomiudvalgsmødet den 9. dec.
2020, som er som følger:
"Beslutning

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
KE73FWN

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
Økonomiudvalget vedtog,
·
at der igangsættes en planlægning for udvidelse af Alken
mod vest, når planarbejdet for Anes Høj 2 i den nordlige del af
Alken er afsluttet."
Derfor bede ovenstående redaktionelle rettelser tilrettet i den
endelige version af Kommuneplan 2021.
I ønskes begge en god sommer, og jeg ser frem til vi ses efter
ferien.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Uddybende høringssvar
- image002.png
- image004.png
- image003.png

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

16.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
KE73FWN
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Kvittering for Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: KE73FWN
Sendt d.: 16.07.2021 kl. 12:20
Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Navn: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Telefonnummer: 72 27 30 02
E-mailadresse: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring
om indsigt eller andet.
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/skanderborg
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger”.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Joakim Hollenbo

Efternavn

Westergaard

Vejnavn

Vestergårds Alle

Husnummer

82

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
IC9FQYK

Efter at have boet i Hørning i de sidste 10 år er jeg begydt at
tænke på hvorfor, da byen i den grad er bagud ift. tilbud ift. de
omkringliggende byer. Vi har et velfungerende foreningsliv og
gode (men pressede!) sportsfaciliteter omkring Hallen, men eller
har byen vitterligt ikke andet at byde på end at den er praktisk ift.
pendling (og forsvinder det nu med togstrækningen over Galten
+timeplanen...). Vores Forretningstorv er en P-plads (den meget
lille plads der laves foran Coop365 er en stående joke i byen og
den er langt fra visualiseringen af den, da planen blev "solgt"), vi
har ingen reel adgang til Stilling-Solbjerg Sø (både Ry, Stilling og
Skanderborg har gode bademuligheder). Der er kort sagt intet
gjort fra Kommunens side for at fremelske et byliv i Hørning, og
det virker mest af alt som om man har prioriteret at have en
beliggende praktisk by, hvor folk kan flytte til, pendle og betale
deres skat. Jeg håber Skanderborg Kommune med den nye plan
vil give byen noget af det vi virkeligt trænger til, f.eks. et ordentligt
torvemiljø, bademuligheder, noget kultur, muligheder for de unge

Side 1 af 2
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fortsat fra foregående side...
som vandrer rundt om aftenen og til tider skaber problemer og
utryghed, ...
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
IC9FQYK
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.07.2021

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

27017924

Evt. P-nummer
Navn

Grundejerforeningen Almuevej Vrold

Vejnavn

Almuevej

Husnummer

19

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
YJ1Y6DY

11.B.04 (Sydvest for Vrold Tværvej (Holst))
o
Vi ønsker at gøre indsigelse mod at området anvendes
til boligområde, og i særdeleshed at det skal adgangsbetjenes fra
Almuevej.
o
Vi kan ikke acceptere at området skal adgangsbetjenes
fra Almuevej. Almuevej er et lukket område hvor alle veje ender
blindt. Forholdene er ikke til gennemkørsel. Her tænkes både på
børns leg på området og vejene, samt vejens konstruktion uden
fortov. Vejen anvendes således både til kørende og gående.
o
I øvrigt er vejen en privat fællesvej der vedligeholdes, og
er blevet vedligeholdt af Almuevejs husejere gennem de sidste
20 år, ligesom der i grundejerforeningen er sparet op i en vejfond
til fremtidig vedligeholdelse af vejen.
o
Området er generelt kendt og kendetegnet ved at være
et naturområde med skov og friarealer. Dette vil blive ødelagt,
hvis skoven ryddes og plastres til med asfalt og bebyggelse.
11.B.06 (Boldbanerne)
o
Vi ønsker at gøre indsigelse mod at områdets

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
anvendelse ændres til boligområde.
o
Området er et frirum der i dag anvendes meget til sport
og friluftsaktiviteter, både i organiseret og endnu mere i
uorganiseret form. Mange børn og voksne anvender dagligt
området til boldspil og pentague, og det vil være en væsentlig
forringelse for de omkringliggende boligområder, hvis vi mister
det eneste område til fritidsaktiviteter.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
YJ1Y6DY
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Skanderborg Kommune
Plan og Byudvikling
sendt som elektronisk post til: planogbyudvikling@skanderborg.dk

Sagsnr.
2021 - 11555
Dato
16. juli 2021

Telefon 33 30 70 10
bpst@bpst.dk

Høringssvar til forslag til kommuneplan 2021-2032 for Skanderborg
Kommune
Skanderborg Kommune har sendt forslag til kommuneplan 2021-2032 i offentlig høring
i perioden 12. maj 2021 til 28. juli 2021.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et notat af 15. juni 2021 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på et møde
mellem Skanderborg Kommune, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet og Bolig- og Planstyrelsen den 17. juni 2021.
På baggrund af drøftelserne har Skanderborg Kommune den 17., 23., 24. juni og den

2., 5. og 12. juli sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget.

Ikke indsigelse
Bolig- og Planstyrelsen1 finder ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 12, mod forslag til Kommuneplan 2021-2032 under forudsætning af, at
der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår
af Bolig- og Planstyrelsens vedlagte notat af 15. juli 2021 vedrørende ændringer og suppleringer. Der henvises i øvrigt til notat af 15. juli med statens bemærkninger, referat,
kommunens tilbagemelding og opfølgning.
Bolig- og Planstyrelsen tilbyder at gennemse et udkast til den endeligt vedtagne plan i
forhold til de aftalte ændringer, før kommunen offentliggør dette på Plandata.dk, da det
efter offentliggørelsen ikke er muligt at rette i plandokumentet uden ny offentliggørelse
af den endeligt vedtagne plan.

Med venlig hilsen

Christina Aagesen
Kontorchef

1

Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, hvis
et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller regler og beslutninger efter § 3. Erhvervsstyrelsens
opgaver vedr. planloven er ved kongelig resolution af 21. januar 2021 overført til Indenrigs- og Boligministeriet. Indenrigs- og Boligministerens beføjelse er delegeret til Bolig- og Planstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 331 af 22/02/2021.
1

2

jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning.

Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser.

2
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Sagsnr.
2021 - 11155

Forslag til Skanderborg Kommuneplan 2021-2032. Notat med statens bemærkninger og referat af teknikermøde, samt opfølgning og konklusion

Dato
15. juli 2021

Skanderborg Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden
den 12. maj 2021 til den 28. juli 2021.
Dette notat indeholder en oversigt over Indenrigs- og Boligministeriets og andre statslige myndigheders bemærkninger til kommuneplanforslaget.
Der blev den 17. juni 2021 afholdt teknikermøde med Skanderborg Kommune.
Deltagere i mødet
Fra Skanderborg Kommune:
• Pernille Falborg Helmer
• Inger Espersen
• Inger Juul
• Kim Aaen
• Mikkel Lindskov Petersen
Fra Miljøstyrelsen
• Linda Solveig Hau Andersen (vedr. Grønt Danmarkskort)
• Gitte Østergård Simonsen (vedr. landskab)
Fra Vejdirektoratet
• Lotte Fyhn
• Lene Dalgaard Stenderup
Fra Bolig- og Planstyrelsen
• Jonathan Stanek (vedr. kystnærhed og udviklingsområder)
• Mark Deloughery (mødeleder)
Som oplæg til mødet havde Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet et notat af 15. juni
2021 med statens bemærkninger til planforslaget.
I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, hvilket er anført i notatet under ”Referat” under hvert enkelt punkt.
Skanderborg Kommune har den 23. juni 2021 givet tilbagemelding på notatet, hvilket
er anført under ”kommunens bemærkninger”.
1

Kommunen har den 17., 23., 24. juni og den 2., 5. og 12. juli sendt supplerende redegørelse, hvilket er anført under ”Opfølgning”.
Bolig- og Planstyrelsen har herefter angivet en konklusion for de enkelte punkter.
Produktionsvirksomheder
Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger
Pkt. 1.1.1
I henhold til pkt. 1.1.1. i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen” skal kommunalbestyrelsen i planlægningen sikre drifts- og udviklingsmuligheder
for produktionsvirksomheder af national interesse, herunder aktive erhvervshavne og
transport- og logistikvirksomheder af national interesse.
Bolig- og Planstyrelsen ønsker en drøftelse af, hvilke virksomheder kommunen forstår
som produktionsvirksomheder og dermed lader omfatte af planlægningen for produktionsvirksomheder, samt om retningslinjerne for produktionsvirksomheder også omfatter eksisterende produktionsvirksomheder, jf. definitionen af produktionsvirksomheder i vejledningen om produktionsvirksomheder.
Bolig- og Planstyrelsen bemærker, at der i kommuneplanforslaget er planlagt for fire
nye rammer, der ligger inden for konsekvenszonerne for produktionserhverv. Det drejer sig om rammerne 13.R.08, 40.R.06, 30.R.05, 31.R.04. Der ønskes en drøftelse af,
hvordan disse fire rammer skal anvendes.
Bolig- og Planstyrelsen kan ikke se, at kommuneplanen indeholder retningslinjer, der
sikrer hensynet til produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder uden for
de planlagte områder til produktionsvirksomheder, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 7
og 8. Det vil ikke føre til indsigelse, hvis dette hensyn er varetaget i kommuneplanen.
Referat
Skanderborg Kommune oplyste, at de har rettet deres opmærksomhed mod de væsentligste produktionsvirksomheder af national interesse, og derudover haft fokus på fremtidige produktionsvirksomheder.
Bolig- og Planstyrelsen oplyste, at vi efterspørger en retningslinje, som omfatter de
virksomheder, som måtte være uden for de rammer, der specifikt er til produktionsvirksomheder. Bolig- og Planstyrelsen oplyste, at vi særligt lægger vægt på, at støj,
lugt, støv og anden luftforurening indgår i retningslinjerne.
Det blev aftalt, at Skanderborg Kommune sender et forslag med enten en ny retningslinje eller en revideret retningslinje til Bolig- og Planstyrelsen.
I forhold til de specifikke rammeområder, som Bolig- og Planstyrelsen havde bemærkninger til, redegjorde kommunen på mødet for, hvordan de rekreative rammer skal anvendes, herunder at de skal anvendes som bufferzone. På den baggrund frafalder Bolig- og Planstyrelsen bemærkningen om de specifikke rammeområder.

2

Kommunens bemærkninger
Skanderborg Kommune har udbygget den nuværende retningslinje 2.1 om produktionsvirksomheder, således at denne nu også omfatter hensyn til produktionsvirksomheder uden for de udpegede områder. For så vidt angår støjforhold henvises der til retningslinje 1.19, der både omfatter støj fra virksomheder og støj fra veje og jernbaner.
Forslag til udbygget retningslinje 2.1 samt redegørelse er fremsendt til Bolig- og Planstyrelsen 23. juni.
Opfølgning
Følgende forslag til udbygget retningslinje 2.1 samt redegørelse har kommunen fremsendt til Bolig- og Planstyrelsen 23. juni:
”Forslag til tilføjelse til retningslinje 2.1 Områder til Produktionserhverv
Områder til produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder er udpeget på kort. Disse udpegninger er forbeholdt produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder og skal friholdes for anden anvendelse uden tilknytning
til sådanne virksomheder.
Områderne skal disponeres på en sådan måde, at generne for natur, miljø, landskab
og mennesker minimeres.
Produktionsvirksomheder beliggende uden for udpegede områder skal sikres ved, at
støjbelastede arealer ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse jf. retningslinje 1.19,
samt at arealer belastet af lugt, støv og anden luftforurening ikke udlægges til boliger,
institutioner, kontorer og andre følsomme arealanvendelser, medmindre lokalplanlægning kan sikre den fremtidige anvendelse mod sådan en forurening.
Redegørelse
De udpegede områder dækker over både eksisterende virksomheder og udbyggede erhvervsområder samt ubebyggede, men kommuneplanlagte og/eller lokalplanlagte områder, som ligger attraktivt for den pågældende virksomhedsgruppe.
Udpegninger af eksisterende virksomheder i byzone omfatter blandt andet varmeværker og enkelte store produktionsvirksomheder med væsentlige anlægsinvesteringer
knyttet til placeringen.
Udpegninger af eksisterende virksomheder i landzone omfatter råstofgravevirksomheder i råstofgraveområder, affaldshåndteringsvirksomhed og enkelte øvrige virksomheder.
Udpegninger af velbeliggende arealer til fremtidige produktionsvirksomheder samt
transport og logistikvirksomheder er foretaget på baggrund af overvejelser omkring
god adgang til overordnet infrastruktur samt at undgå sårbare grundvandsforhold.
Disse arealer skal sikre, at der er tilgængelige arealer for produktionsvirksomheder
samt transport- og logistikvirksomheder, som måtte ønske at etablere sig eller finde en
ny beliggenhed inden for Skanderborg Kommune.
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Områderne er beliggende sydøst for Galten-Skovby (endnu ikke lokalplanlagt), mellem Hørning og Stilling (lokalplanlagt men ikke udbygget) samt øst for Låsby (overvejende lokalplanlagt og forholdsvist udbygget). Områderne er alle beregnet på at
kunne rumme virksomheder i miljøklasse 3-5, og ligger samtidig tæt på overordnet infrastruktur, da virksomhedstypen ofte har et stort transportbehov til og fra virksomheden.
Derudover er et delvist udnyttet rammeområde i den østlige ende af Ry udpeget. Her
kan ligeledes placeres virksomheder i miljøklasse 3-5. Området er ejet af Pressalit,
hvis produktionsafdeling i dag ligger centralt i Ry. Med udpegningen i det østligt beliggende erhvervsområde sikres der gode rammebetingelser for, at produktionen på
sigt kan placeres her, hvor miljøfølsom anvendelse ikke vil være i konflikt med omgivelserne.
Produktionsvirksomheder, der ligger uden for de udpegede områder, er beskyttet via
planlovens regler om, at arealer belastet af støj, støv, lugt eller anden luftforurening,
ikke må udlægges til arealanvendelser, der er følsomme over for de pågældende miljøgener, medmindre de via lokalplanlægning kan sikres mod de pågældende miljøgener.
I praksis screenes alle lokalplaner samt ændringer i kommuneplanen for potentielle
konflikter med eksisterende virksomheder, hvorved hensynet i planloven varetages.”
Konklusion
Bolig- og Planstyrelsen har meddelt kommunen, at deres forslag til ændringer imødekommer Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger. Kommunens forslag til ændringer
tilføjes aftalenotatet.
Klimatilpasning
Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger
Pkt. 2.3.1
I henhold til pkt. 2.3.1 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen”
skal kommuneplanen indeholde retningslinjer om udpegning af områder, der kan blive
udsat for oversvømmelse og erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger til
sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de udpegede områder.
Bolig- og Planstyrelsen ønsker at drøfte, hvordan kommuneplanen varetager etableringen af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder.
Referat
Det blev aftalt, at Skanderborg Kommune reviderer teksten om klimatilpasning, så der
fremgår noget mere om, hvordan kommunen varetager afværgeforanstaltninger. Skanderborg Kommune fremsender teksten til Bolig- og Planstyrelsen, som herefter foretager en vurdering heraf.

4

Kommunens bemærkninger
Skanderborg Kommune har 2. oktober 2020 haft en forudgående dialog med Karin
Jensen, BPST, omkring hvorledes Skanderborg Kommune påtænkte at indarbejde retningslinjer om udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion og for etablering af afværgeforanstaltninger, jf. pkt. 2.3.1 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen”.
Skanderborg Kommune redegjorde her for, hvorledes kommunen altid baserer sin
planlægning på den nyeste viden og kortlægning af oversvømmelsesrisiko i et givet
område, jf. kommunens Procedure for Klimatilpasning i forbindelse med lokalplanlægning. Proceduren vil fremadrettet også anvendes ved ændret anvendelse og ved
etablering af særlige tekniske anlæg.
Ved brug af denne procedure opnår Skanderborg Kommune et kortlægningsgrundlag,
hvorpå der kan stilles krav om afværgeforanstaltninger som sikrer, at oversvømmelser
kan håndteres inden for området der planlægges for/arbejdes med, og uden at der opstår større sandsynlighed for oversvømmelse og erosion uden for området, end før den
nye/ændrede anvendelse.
For at imødekomme BPST bemærkninger under pkt. 2.3.1, foreslår Skanderborg
Kommune, at formuleringerne om, hvorledes Skanderborg Kommune arbejder med
afværgeforanstaltninger tydeliggøres, herunder at afværgeforanstaltningerne også
vedr. forebyggelse af erosioner. Der foreslås ændringer i retningslinjerne 1.10, 1.11,
1.12 og 3.5 samt i selvstændigt afsnit om klimatilpasning (s. 1910 i PDF).
Forslag til ændringer er fremsendt til Bolig- og Planstyrelsen 23. juni.
Skanderborg Kommune kan i øvrigt oplyse, at der ved sager om ændret anvendelse eller etablering af særlige tekniske anlæg gennemføres screeninger, hvor der bl.a. foretages vurderinger af om ændringerne giver anlægning til, at der skal foretages afværgeforanstaltninger.
Opfølgning
Følgende forslag til ændringer vedrørende klimatilpasning har kommunen fremsendt
til Bolig- og Planstyrelsen den 23. juni 2021:
”Foreslået tilføjelse til KP21 Om Kommuneplanen/Klimatilpasning
Klimatilpasning
Kommuneplanen indeholder en lang række retningslinjer, der har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser og erosion, som følge af større regnvejrshændelse. Retningslinjerne er fordelt på forskellige temaer i kommuneplanen.
I 2014 udarbejdede Skanderborg Kommune i samarbejde med Skanderborg Forsyning
A/S en klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen indeholder Byrådets målsætning
for, hvordan klimatilpasning skal prioriteres, og en række retningslinjer for, hvor
oversvømmelser skal søges forebygget gennem planlægning og myndighedsbehandling. Klimatilpasningsplanens retningslinjer og tilhørende redegørelser er indarbejdet
under de enkelte temaer i denne kommuneplan.
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I Klimatilpasningsplanen blev der foretaget en kortlægning af, hvor sandsynligheden
for oversvømmelse i kommunen er størst. Kortlægningen var bl.a. baseret på FLOOD
beregninger. Det vil sige, at kortlægningen er baseret på et kendskab til, hvorledes
kommunens bysamfund er regnvandskloakeret og dermed i hvilket omfang eksisterende, regnvandssystemer kan håndtere en del af den skybrudsregn, der vil give anledning til oversvømmelser.
Denne kommuneplan baserer sig på kortlægningen fra 2014, og viser de områder,
som kan være oversvømmelsestruet ved en 100 årsregn.
Grundvandsstigninger og vandstigninger i vandløb og søer kan på sigt ændre oversvømmelsesbilledet. Skanderborg Kommune vil senest i 2022 udarbejde et opdateret
kortgrundlaget.
Skanderborg Kommune har på grund af sin beliggenhed ikke udfordringer i forhold til
større erosioner og havvandsstigninger og har ikke planlagt større afværgeforanstaltninger.
Skanderborg Kommune vil så vidt muligt løse oversvømmelsesproblemerne inden for
kommunegrænsen. Derfor deltager Skanderborg Kommune i disse to tværkommunale
samarbejder omkring vandhåndtering i Gudenå-systemet; ”Coast to Coast Climate
Change, C12 Gudenåen” og ”Helhedsplan for vandhåndtering i Gudenåen".
Siden vedtagelsen af Klimatilpasningsplanen i 2014 er der løbende sket en forbedring
af ledningsdata, ligesom der er gennemført en række af de prioriterede klimaindsatser. Vurderingen af et konkret områdes sandsynlighed for oversvømmelse og erosion
og den deraf afledte oversvømmelses- og erosionsrisiko uden for området skal altid
tage udgangspunkt i den seneste viden samt konkrete beregninger og vurderinger.
Skanderborg Kommune har i samarbejde med Skanderborg Forsyning udarbejdet Procedure for klimatilpasning i forbindelse med lokalplanlægning. Proceduren
anvendes både i forbindelse med udviklingen af nye byområder, og ved byfortætninger
samt ændret anvendelse i eksisterende byområder, og stiller krav om, at projektudviklere/ejere gennemfører konkrete beregninger af oversvømmelsesrisikoen og på baggrund heraf indarbejder nødvendige afværgeforanstaltninger for at forebygge oversvømmelse og erosion.
For ændret anvendelse i det åbne land og ved etablering af særlige tekniske anlæg vil
der i de konkrete sagsbehandlinger kunne stilles krav om tilsvarende beregninger og
evt. nødvendige afværgeforanstaltninger for at forebygge oversvømmelse og erosion.
Foreslået tilføjelse til KP21 retningslinje 1.10 Klimatilpasning af eksisterende byområder ved byfortætning.
Omfattede områder er udpeget på kort. Der må som udgangspunkt ikke ske byfortætning, ændret anvendelse eller opføres særlige tekniske anlæg på områder, der er oversvømmelsestruet, og byfortætning, ændret anvendelse eller opføres særlige tekniske
anlæg må ikke give anledning til øget risiko for oversvømmelser og erosion uden for
området.
Redegørelse
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Retningslinjen omfatter planlovens § 11a, stk. 18-19 om områder i risiko for oversvømmelse og erosion. Der er ikke fundet områder i risiko for erosion, hvorfor sådanne ikke er udpeget.
De udpegede områder er de områder, som er oversvømmelsestruede ved en 100 års
regn. Det vil sige arealer, der er i risiko for at blive oversvømmet og opleve erosion,
når det regner så kraftigt, at det normalt kun sker én gang hvert 100. år. Kortets angivelse skal betragtes som vejledende.
Skanderborg Kommune har i 2014 udarbejdet en klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen er baseret på en kortlægning af, hvor sandsynligheden for oversvømmelser er størst, og hvor oversvømmelserne skader mest. For at minimere oversvømmelsesrisikoen må der som udgangspunkt ikke bygges på arealer med stor sandsynlighed
for oversvømmelse.
Siden vedtagelsen af klimatilpasningsplanen i 2014 er der løbende sket en forbedring
af ledningsdata, ligesom der er gennemført en række klimaindsatser i overensstemmelse med den tilhørende Klimaindsatsplan for 2014-2018. Vurderingen af et områdes sandsynlighed for oversvømmelse og den deraf afledte risiko for oversvømmelse
og erosion inden for og uden for et konkret område, skal altid tage udgangspunkt i den
seneste viden.
Uanset at særligt oversvømmelsestruede områder ikke må bebygges, vil byfortætning
kunne øge risikoen for oversvømmelse, fordi der som udgangspunkt vil blive flere tagarealer og flere befæstede arealer.
For at forebygge de negative konsekvenser af byfortætning skal der i lokalplaner for
områder, som bygges tættere eller omdannes, indtænkes arealer til lokal håndtering af
regnvand.
Herudover skal det sikres, at skybrudsregn kan håndteres lokalt, uden at der sker
oversvømmelse af samfundsmæssige værdifulde naboarealer, funktioner, installationer, bebyggelser og tekniske anlæg. F.eks. har oversvømmelse af en parkeringsplads
mindre samfundsmæssig konsekvens end oversvømmelse af et ældrecenter.
For at vurdere risikoen ved oversvømmelse skal der i forbindelse med lokalplanlægning for byfortæning, større ændrede anvendelser eller særlige tekniske anlæg laves
beregninger, der viser oversvømmelsesrisikoen efter den påtænkte omdannelse af området. Når konsekvenser af disse regnhændelser kendes, vil kommunen beslutte omfanget af klimaløsninger og afværgeforanstaltninger i området, der byfortættes.
Løsningerne skal i øvrigt udformes, så recipienterne sikres hydraulisk og forureningsmæssigt, og dermed bl.a. ikke udsættes for erosion.

Lokal håndtering af regnvand kan ske ved, at regnvandet nedsiver eller forsinkes, før
det løber videre. Nedsivning kan dog være en udfordring i Skanderborg Kommune,
fordi store dele af kommunen er så lerholdig, at nedsivning i faskiner ikke er effektivt
eller tilrådeligt. Nedsivning har herudover meget begrænset værdi ved skybrud og skal
i øvrigt altid afvejes i forhold til risikoen for at forurene grundvandet. I tættere byområder kan det ofte være mere hensigtsmæssigt, at der reserveres arealer til åbne regnvandssystemer, der indrettes med oversvømmelsesarealer, så regnvandet forsinkes.
Sådanne oversvømmelsesarealer kan indgå i et områdes friarealer eller anvendes til
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parkering. Alternativt kan der sikres strømningsveje, der leder regnvandet sikkert gennem området og frem til kontrolleret regnvandshåndtering.
I overensstemmelse med spildevandsplanen skal der altid etableres de nødvendige
bassiner til håndtering af servicemålregnvand, d.v.s. det regnvand, som normalt falder
ved det, der kaldes 5 eller 10 årsregn.
Regnvandshåndtering kan i særlige tilfælde, hvor sådanne bassiner ikke kan placeres inden for området, der ønskes byfortættet, eller omdannes på udviklerens foranledning placeres uden for området.
I tættere byområder kan byfortætning nødvendiggøre fremrykning af kloakseparering i
naboområder for at hindre, at det nye område oversvømmes med regnvand iblandet
spildevand.
Læs mere under Klimatilpasning.
Foreslået tilføjelse til KP21 retningslinje 1.11 Klimatilpasning af nye byområder
Omfattede områder er udpeget på kort. Ved udlæg af nye byområder skal der sikres,
at områder, der er oversvømmelsestruede friholdes fra bebyggelse, og at der inden for
de nye udlæg sikres tilstrækkelige arealer til lokal håndtering af regnvand.
Ved lokalplanlægning af nye bolig- og erhvervsområder skal der indarbejdes bestemmelser, som har til hensigt at forebygge oversvømmelse og erosion i lokalplanområdet, og så der ikke opstår større sandsynlighed for oversvømmelse og erosion uden for
lokalplanområdet, end før lokalplanen blev vedtaget.
Redegørelse
Retningslinjen omfatter planlovens § 11a, stk. 18-19 om områder i risiko for oversvømmelse og erosion. Der er ikke fundet områder i risiko for større erosioner, hvorfor sådanne ikke er udpeget.
De udpegede områder, er de områder, som er oversvømmelsestruede ved en 100 års
regn. Det vil sige arealer, der er i risiko for at blive oversvømmet og opleve erosion,
når det regner så kraftigt, at det normalt kun sker én gang hvert 100. år. Kortets angivelse skal betragtes som vejledende.
Skanderborg Byråd og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S vedtog i 2014 en Klimatilpasningsplan, som fastlægger, hvordan vi begrænser skaderne ved skybrud mest
muligt, og samtidig sikrer, at de klimaløsninger og afværgeforanstaltninger, der nødvendigvis må laves, bidrager til flere grønne arealer i vores byområder – til gavn for
mennesker og natur.
Siden vedtagelsen af klimatilpasningsplanen i 2014 er der løbende sket en forbedring
af ledningsdata, ligesom der er gennemført en række klimaindsatser i overensstemmelse med den tilhørende Klimaindsatsplan for 2014-2018. Vurderingen af et områdes sandsynlighed for oversvømmelse og den deraf afledte risiko for oversvømmelse
og erosion inden for og uden for et konkret område, skal derfor altid tage udgangspunkt i den seneste viden samt konkrete beregninger og vurderinger.
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For at vurdere risikoen ved oversvømmelse og erosion skal der i forbindelse med lokalplanlægningen laves beregninger, der viser oversvømmelsesrisikoen efter den påtænkte omdannelse af området. Beregningerne skal ske i overensstemmelse med kommunens Procedure for klimatilpasning i forbindelse med lokalplanlægning. Når konsekvenser af disse regnhændelser kendes, vil kommunen beslutte omfanget af klimaløsninger og afværgeforanstaltninger til forebyggelse af oversvømmelse og erosion i området.
For at forebygge de negative konsekvenser af koncentreret byudvikling vil kommunen
stille krav om, at der i forbindelse med udlæg af nye byområder indtænkes arealer til
lokal håndtering af regnvand. De nye boligudlæg skal derfor være så store og afgrænset så hensigtsmæssigt i forhold til områdernes afvanding, at der kan ske lokal håndtering af regnvand inden for områderne. Dette sker gennem en helhedsplanlægning/strukturplanlægning for områderne.
Herudover skal der sikres, at skybrudsregn kan håndteres, uden at det som udgangspunkt medfører større sandsynlighed for oversvømmelse og erosion uden for området,
der lokalplanlægges end før lokalplanen blev vedtaget.
Løsningerne skal i øvrigt udformes, så recipienterne sikres hydraulisk og forureningsmæssigt, og dermed bl.a. ikke udsættes for erosion.
Lokal håndtering af regnvand kan ske ved, at regnvandet nedsiver eller forsinkes, før
det løber videre. Nedsivning kan dog være en udfordring i Skanderborg Kommune,
fordi store dele af kommunen er så lerholdig, at nedsivning i faskiner ikke er effektivt
eller tilrådeligt. Nedsivning har herudover meget begrænset værdi ved skybrud og skal
i øvrigt altid afvejes i forhold til forureningsrisikoen i forhold til grundvandsinteresserne. Det er ofte mere hensigtsmæssigt, at de nye udlæg omfatter arealer til åbne
regnvandssystemer, der kan forsinke regnvandet.
Arealer til forsinkelse kan afhængig af det enkelte områdes terræn ligge som grønne
kiler ind mellem bebyggelserne eller som større grønne områder mellem bebyggelserne og det åbne land. På disse arealer kan regnvand forsinkes og tilbageholdes i
åbne render og på oversvømmelsesarealer, der samtidig forøger områdernes rekreative og miljømæssige værdi. Arealerne trækker naturen og landskaberne ind i byområderne og skaber bedre og mere brugbare overgange mellem by og land. Arealerne
skal anlægges, så de kan bidrage til at øge biodiversiteten i de nye byområder. Der
skal også være fokus på, at løsningerne giver øget byæstetik, og at de rekreative klimasikringsarealer anlægges, så de er trygge og sikre at færdes på, især for børn, ældre og handicappede.
I overensstemmelse med spildevandsplanen skal der altid etableres de nødvendige
bassiner til håndtering af servicemålregnvand, d.v.s. det regnvand, som normalt falder
ved det, der kaldes 10 års regn.
Regnvandshåndtering kan i særlige tilfælde, hvor sådanne bassiner ikke kan placeres
inden for området, på udviklerens foranledning placeres uden for området.
Læs mere under Klimatilpasning.
For at sikre nye byområder mod andre negative konsekvenser af klimaforandringerne,
skal områderne indrettes hensigtsmæssigt i forhold til sol, skygge og vindforhold. En
hensigtsmæssig indretning i forhold til disse forhold vil sikre områderne mere komfort
og nedbringe boligernes energiforbrug.
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Omfattede områder er udpeget på kort. Ved ændret anvendelse i det åbne land, skal
det sikres, at områder, der er oversvømmelsestruede, friholdes fra bebyggelse.
Foreslået tilføjelse til KP21 retningslinje 1.12 Klimatilpasning i det åbne land
Der skal ved ændret anvendelse, herunder jordpåfyldning og anden terrænbearbejdning sikres, at der ikke opstår større sandsynlighed for oversvømmelse og erosion
uden for ejendommen eller på arealer inden for ejendommen, som af naturmæssige
hensyn ikke tåler øget vandbelastning.
Redegørelse
Retningslinjen omfatter planlovens § 11a, stk. 18-19 om områder i risiko for oversvømmelse og erosion. Der er ikke fundet områder i risiko for større erosioner, hvorfor sådanne ikke er udpeget.
De udpegede områder, er de områder som er oversvømmelsestruede ved en 100 års
regn. Det vil sige arealer, der er i risiko for at blive oversvømmet og opleve erosion,
når der regner så kraftigt, at det normalt kun sker én gang hvert 100. år. Kortets angivelse skal betragtes som vejledende.
Vurderingen af et områdes sandsynlighed for oversvømmelse og den deraf afledte risiko for oversvømmelse og erosion inden for og uden for et konkret område skal derfor
altid tage udgangspunkt i den seneste viden, samt konkrete beregninger og vurderinger.
Læs mere under Klimatilpasning.
For ændret anvendelse i det åbne land vil der i de konkrete sagsbehandlinger kunne
stilles krav om, at der laves beregninger, der viser oversvømmelsesrisikoen efter den
påtænkte ændrede anvendelse. Når konsekvenser af disse regnhændelser kendes, vil
kommunen tage stilling til, om der i forbindelse med den påtænkte ændrede anvendelse skal stilles krav om afværgeforanstaltninger til forebyggelse af oversvømmelse
og erosion.
Foreslået tilføjelse til KP21 retningslinje 3.5 Klimasikring af veje, stier og parkeringspladser
Ved anlæg af nye veje og stier og ved ændringer af eksisterende veje og stier skal det
sikres, at anlæggene udformes, så de kan fungere som strømningsveje ved ekstremregn.
Ved anlæg og ændring af parkeringspladser skal det sikres, at arealerne kan tilbageholde ekstremregn.
Ved udformning af veje, stier og parkeringspladser, som del af en klima- og afværgeløsning, skal hensynet til tilgængelighed og sikkerhed vægtes højt.
Redegørelse
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De udpegede områder, er de på kort viste områder som er oversvømmelsestruede ved
en 100 års regn. Det vil sige arealer, der er i risiko for at blive oversvømmet og opleve erosion, når der regner så kraftigt, at det normalt kun sker én gang hvert 100. år.
Kortets angivelse skal betragtes som vejledende.
Vurderingen af et områdes sandsynlighed for oversvømmelse og den deraf afledte risiko for oversvømmelse og erosion inden for og uden for et konkret område skal derfor
altid tage udgangspunkt i den seneste viden samt konkrete beregninger og vurderinger.
Ved anlæg af nye veje og stier i områder, hvor der er stor sandsynlighed for oversvømmelse, kan det være nødvendigt at skabe afværgeforanstaltninger f.eks. i form af
strømningsveje for ekstremregn på terræn. Strømningsvejene skal sikre, at regnvandet
ved skybrud ledes uden om bygninger eller andre væsentlige værdier og hen, hvor skaderne vil være begrænsede.
Nye og eksisterende vejbaner, cykelstier eller parkeringspladser kan indrettes, så de
som vandkorridorer leder regnvandet uden om de områder, som helst ikke må oversvømmes. F.eks. kan kantstenen hæves, eller kørebanen indrettes med fald mod en
grøn midterrabat.
Parkeringspladser kan anlægges som en slags forsinkelsesbassin med hævede kantsten eller grønne voldanlæg omkring. Pladserne kan også anlægges med permeable
belægninger. Permeable belægninger tillader regnvand at nedsive via fuger eller gennem belægningen ned i bærelaget, hvorved vandet kan opmagasineres i belægningen,
fordampe eller forsinkes inden det strømmer videre.
Når belægningen bliver vandgennemtrængelig, er det særligt vigtigt at ændre adfærd
med hensyn til anvendelse af kemi til ukrudtsbekæmpelse, bilvask og vejsalt af hensyn
til vores grundvand. I visse tilfælde kan anvendelse af permeabel belægning ikke anbefales, f.eks. på parkeringspladser, der udnyttes intensivt, og som ligger i områder,
hvor grundvandet er særlig sårbart.
Regnbede langs veje kan også indgå i et områdes klimasikring, fordi bedet vil kunne
fungere som midlertidigt reservoir for ekstrem regnvand.
Når veje, stier og parkeringspladser indrettes som del af en klima- og afværgeløsning,
er det vigtigt, at løsningerne fortsat er indrettet, så handicappede eller andre med
midlertidig funktionsnedsættelse har god tilgængelighed, og at løsningen er sikre at
benytte.
Læs mere under Klimatilpasning.
Konklusion
Bolig- og Planstyrelsen har meddelt kommunen, at deres forslag til ændringer imødekommer Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger. Kommunens forslag til ændringer
tilføjes aftalenotatet.
Landskabsinteresser
Miljøstyrelsens bemærkninger
Det er en national interesse, at planlægningen af det åbne land er med til at sikre, at de
værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geologiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi.
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Ifølge Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen punkt 3.1.1 er det
en national interesse, at kommuneplanerne indeholder retningslinjer til sikring af bevaringsværdige landskaber, som i udgangspunkt friholder dem for byggeri og anlæg.
I forslaget til Kommuneplan 2021 udlægges der et nyt boligområde (LB.21.B.01) inden for kommunens udpegning til Særlig landskabelige interesse (bevaringsværdige
landskaber), Område med særlige udsigter og specifik geologisk bevaringsværdi. Herudover er området Nationalt geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland).
Ifølge kommunens retningslinjer for områder af særlig landskabelig interesser, ”kan
der kun i ganske særlige tilfælde ske inddragelse af areal til ikke-landbrugsmæssigt
byggeri, byudvikling, større veje, større tekniske anlæg og klimatilpasningsløsninger.
Hvor anlæg og byggeri af særlige årsager tillades, skal de placeres og udformes under
særlig hensyn til landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder.”
Ifølge kommunens retningslinjer for områder med særlige udsigtsmuligheder skal de
”friholdes for arealanvendelse, tekniske anlæg eller byggeri, der vil påvirke de særlige
visuelle oplevelsesmuligheder og de visuelle sammenhænge i landskabet.”
Miljøstyrelsen vurderer ikke, at kommunen har redegjort tilstrækkeligt for, at det
nævnte nyudlæg er i overensstemmelse med de nationale landskabsinteresser.
Frafald
Indsigelsen kan efter Miljøstyrelsens vurdering frafaldes hvis:
• Kommunen kan godtgøre, at landskabet ikke længere er bevaringsværdigt eller at udlæg af rammeområde LB.21.B.01 ikke væsentligt forringer landskabets karakter. Begrundelsen skal med udgangspunkt i en landskabsanalyse forholde sig til de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelserne og sårbarheden i områderne, og landskabet skal vurderes i forhold til naturgrundlaget, kulturgrundlag og den oplevelsesmæssige betydning. Begrundelsen kan
med fordel suppleres af visualiseringer af områdernes påvirkning af landskabet. Alternativt skal rammeområdet udgå.
Referat
Miljøstyrelsen bemærkede, at de savner en redegørelse for, om udlægget er i overensstemmelse med retningslinjer i kommuneplan og de nationale interesser vedr. landskab, og hvad de landskabelige konsekvenser af udlægget er.
Det blev aftalt, at Skanderborg Kommune til Miljøstyrelsen fremsender en redegørelse
for, at udlægget er i overensstemmelse med retningslinjerne, og at det ikke vil have en
negativ påvirkning af landskabet.
Kommunens bemærkninger
Skanderborg Kommune har d. 17. juni fremsendt redegørelsestekst for landskabelige
forhold vedrørende udlægget til Miljøstyrelsen, Gitte Østergaard Simonsen, og afventer en tilbagemelding herpå.
Opfølgning
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Miljøstyrelsen har i mail af 8. juli 2021 meddelt Bolig- og Planstyrelsen, at Miljøstyrelsen frafalder indsigelsen vedr. landskabsinteresser.
Konklusion
Miljøstyrelsen har frafaldet sin indsigelse vedr. landskabsinteresser.
Naturinteresser
Miljøstyrelsens bemærkninger
Punkt 2.1.1
Ifølge punkt 2.1.1. i ”Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen”
skal eksisterende Natura 2000-områder på land indgå i Grønt Danmarkskort som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Miljøstyrelsen har i sin gennemgang haft tekniske udfordringer ved kontrol af dette punkt i tilgængelige digitale kort.
Derfor medtages punktet her, men det forventes, at forholdet er afklaret inden 5-ugers
mødet med kommunen.
Derudover fremgår det af punkt 2.1.1., at kommuneplanen skal fastlægge en eller flere
retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt
Danmarkskort. Miljøstyrelsen har på side 218 fundet følgende under Retningslinje 6.5
Grønt Danmarkskort – Naturkvalitetsplanlægning:
”Heder, overdrev, enge, moser og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares. Naturindholdet skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Prioritering af indsatsen sker efter områdernes A-, B- eller C-målsætning (se nedenfor).”
Miljøstyrelsen anmoder om en drøftelse af, hvorvidt denne retningslinje er udformet
for at opfylde det nationale hensyn 2.1.1 vedr. prioritering af naturindsatsen inden for
Grønt Danmarkskort.
Frafald
Indsigelsen kan efter Miljøstyrelsens vurdering frafaldes hvis:
• Kommunen tilpasser udpegningerne af Grønt Danmarkskort således, at alle
Natura 2000-områder på land er udpeget som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
• Kommunen fastlægger retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens
naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.
Referat
Første delpunkt vedrørende dobbeltudpegninger:
Miljøstyrelsen bemærker, at der er et problem med dobbeltudpegninger inden for Natura 2000-områder. Det blev aftalt, at Linda fra Miljøstyrelsen fremsender kortmateriale til Kim fra Skanderborg Kommune. Kim er indforstået med at lavere tilretninger.
Andet delpunkt vedrørende fastlæggelse af retningslinjer for prioritering af naturindsatsen:
Det blev aftalt, at Kim fra Skanderborg Kommune vender det med Jonna, og at de prøver at lave en sætningstilføjelse som tydeliggør/præciserer forskellen mellem inden for
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og uden for det Grønne Danmarkskort. Kim fremsender dette til Miljøstyrelsen, og
dernæst tilføjer Skanderborg Kommune det til referatet.
Kommunens bemærkninger
Skanderborg Kommune har modtaget materiale fra Miljøstyrelsen, og er i proces med
at imødekomme bemærkningen om dobbeltudpegninger. Der arbejdes på at få udarbejdet nyt materiale, der kan fremsendes til Miljøstyrelsen i starten af næste uge.
For så vidt angår tydeliggørelse af formulering omkring prioritering af naturindsats
forventes denne også fremsendt til Miljøstyrelsen i indeværende uge eller i starten af
næste uge.
Opfølgning
Vedrørende dobbeltudpegninger:
Kommunen har den 1. juli meddelt Miljøstyrelsen, at kommunen fastholder sine dobbeltudpegninger i Natura 2000-områderne. Miljøstyrelsen har den 6. juli meddelt kommunen, at det ikke vil føre til en indsigelse, men at Miljøstyrelsen vil fremsende en almindelig bemærkning om det, inden udgangen af høringsperioden.
Kommunen har meddelt Miljøstyrelsen, at kommunen trækker arealet af potentiel natur beliggende i N2000 fra det totale areal af potentiel natur, så det ikke tæller dobbelt
i denne sammenhæng.
Kommunen har meddelt, at den tilføjer en formulering, der redegør for dobbeltudpegningerne i redegørelsesteksten til retningslinje 6.1. Kommunen har fremsendt denne
redegørelsestekst til Bolig- og Planstyrelsen i mail af 12. juli 2021, som lyder:
”Natura 2000-områderne er udpeget som ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, og det gælder som noget særligt for disse områder, at både eksisterende naturområder, skove og landbrugsarealer betegnes som ”naturområder med
særlige naturbeskyttelsesinteresser”. Det skyldes, at der skal sikres gunstig bevaringsstatus inden for Natura 2000-områderne, og i nogle tilfælde kan gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-området kun opnås, hvis hydrologien ændres og/eller driften af
landbrugsområder ekstensiveres eller ophører. Det er dog ikke alle landbrugsområder, som med lige stor virkning kan medvirke hertil, og derfor er der også i Natura
2000-områder udpeget potentielle naturområder, som viser, hvor der med størst virkning kan sikres eller genskabes levesteder for vilde planter og dyr.”
Vedrørende fastlæggelse af retningslinjer for prioritering af naturindsatsen:
Kommunen har i mail af 24. juni til Miljøstyrelsen foreslået at præcisere retningslinje
6.5 ved at indsætte følgende tekst i kommuneplanen:
”Heder, overdrev, enge, moser og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares. Naturindholdet skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Prioritering af indsatsen sker efter områdernes A-, B- eller C-målsætning (se nedenfor i redegørelsen). Kommunens naturforvaltningsmidler vil, jf. ”Brandmandens
lov” først og fremmest blive anvendt på A-målsatte, naturbeskyttede – og ofte fredede
– arealer inden for Grønt Danmarkskort. Det kan dog i enkelte særlige tilfælde være
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hensigtsmæssigt at inddrage arealer, som B-målsatte naturområder, skove eller dyrkede arealer i indsatsen for at udvide naturområdet, skabe bedre sammenhæng eller
på anden vis styrke indsatsen.”
Konklusion
Miljøstyrelsen har i mail af 6. juli meddelt, at den frafalder indsigelserne vedrørende
punkt 2.1.1. Redegørelsestekst vedr. retningslinje 6.1 og teksten til præcisering af retningslinje 6.5 tilføjes aftalenotatet.
Punkt 2.1.3
Ifølge punkt 2.1.3 i ”Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen”
skal der i kommuneplanen fastlægges retningslinjer, som sikrer Grønt Danmarkskort
mod indgreb i form af byvækst, veje og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr.
Miljøstyrelsen har ved gennemgangen af kommuneplanen fundet sådanne retningslinjer for arealkategorierne Økologiske forbindelser og Potentielle økologske forbindelser. Styrelsen har ikke kunnet finde tilsvarende retningslinjer for areal-kategorierne
Naturområder med særlige Naturbeskyttelsesinteresser samt Potentielle naturområder
og har derfor vanskeligt ved at vurdere, om dette nationale hensyn er varetaget i kommuneplanen.
Frafald
Indsigelsen kan efter Miljøstyrelsens vurdering frafaldes hvis:
• Kommunen fastlægger retningslinjer for areal-kategorierne Naturområder med
særlige naturbeskyttelsesinteresser og Potentielle naturområder, som sikrer
Grønt Danmarkskort mod indgreb i form af byvækst, veje, og andre tekniske
anlæg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje
for vilde planter og dyr.
Referat
Skanderborg Kommune bemærker, at retningslinjer vedrørende areal-kategorierne Naturområder med særlige Naturbeskyttelsesinteresser samt Potentielle naturområder
indgår i retningslinje 6.1 og 6.2 i kommuneplanen. Det blev aftalt, at Skanderborg
Kommune vil uddybe og præcisere retningslinje 6.1 og 6.2 i kommuneplanen. Kim vil
tage en supplerende snak med Jonna. Skanderborg Kommune tager en dialog med
Miljøstyrelsen, og sætter bemærkning ind i referatet efterfølgende.
Kommunens bemærkninger
Skanderborg Kommune er i proces med at udarbejde præciserede retningslinjer med
henblik på at fremsende disse til Miljøstyrelsen.
Når der er enighed om disse, tilføjes de referatet.
Opfølgning
Kommunen har foreslået at præcisere retningslinje 6.1, så der står:
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”Inddragelse af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser til formål,
der kan forringe naturindholdet, skal så vidt muligt undgås. Der må f.eks. ikke etableres byggeri, veje og andre tekniske anlæg m.v., som kan forringe naturindholdet,
heller ikke anlæg uden for områderne, som kan få indflydelse ind i områderne.”

Kommunen har foreslået at ændre og formulere teksten i punkt om inddragelse af potentielle naturområder i retningslinje 6.2, så der står:
”Inddragelse af potentielle naturområder til formål, som kan vanskeliggøre, at områderne på et senere tidspunkt udgår af intensiv landbrugsdrift, skal så vidt muligt undgås. Inddragelse af potentielle naturområder i lokalplanlægning af nye byområder er
omfattet af retningslinje 1.15 om bynær natur og rekreative områder i nye byområder.
Det fremgår bl.a. heraf, at områderne skal friholdes for bebyggelse, og der skal skabes sammenhæng med potentielle naturområder uden for lokalplanområdet.”
Konklusion
Miljøstyrelsen har frafaldet sin anmodning om indsigelse vedrørende punkt 2.1.3.
Punkt 2.1.4
Ifølge punkt 2.1.4 skal der bl.a. redegøres for:
• Hvordan de digitale naturkort er anvendt ved udpegning af Grønt Danmarkskort.
• Hvordan de udpegede arealer følger de tre nationale kriterier i prioriteret rækkefølge.
• Hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegning af
Grønt Danmarkskort.
• At alle Natura 2000-områder på land er udpeget som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
Miljøstyrelsen finder, at kommunen ikke tilstrækkeligt har redegjort for hvordan de digitale naturkort og de nationale kriterier er anvendt til udpegningen af Grønt Danmarkskort samt redegjort for, hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegning af Grønt Danmarkskort.
Frafald
Indsigelsen kan efter Miljøstyrelsens vurdering frafaldes hvis:
• Kommunen redegør for hvordan de digitale naturkort og nationale kriterier er
anvendt samt hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegninger af grønt Danmarkskort.
Referat
Indsigelsen vedrørende bullet 1, 2 og 3 frafaldes af Miljøstyrelsen.
Vedrørende bullet 4 bemærker Miljøstyrelsen, at Skanderborg Kommune skal tydeliggøre formuleringen på s. 1926 i kommuneplanen, så det fremgår, at kommunen har
fulgt reglerne. Det er aftalt, at Skanderborg Kommune indgår i en dialog med Miljøstyrelsen om dette, og når der er opnået enighed, kan det tilføjes i referatet.
Kommunens bemærkninger
Skanderborg Kommune er i proces med at tydeliggøre ovennævnte formulering med
henblik på at fremsende disse til Miljøstyrelsen.
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Når der er enighed om dette, tilføjes formuleringen referatet.
Opfølgning
Kommunen har for at tydeliggøre, at Natura 2000 områderne er med i Grønt Danmarkskort foreslået at ændre retningslinje 6.1, så der i første linje står:
”Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000 områder, er udpeget på kort”.
Kommunen vil derudover i første linje i redegørelsen til retningslinje 6.1, tilføje:
”Grønt Danmarkskorts udpegning ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser” omfatter alle Natura 2000-områder på land.”

Konklusion
Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger. Den foreslåede tekst tilføjes aftalenotatet.
Nyt redegørelseskrav
Den 1. april 2020 trådte en lovændring af planloven i kraft. Efter denne ændring skal
der i forbindelse med planlægningen for Grønt Danmarkskort redegøres for ”… i hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret”.
Denne redegørelse skal indeholde en samlet omtrentlig arealmæssig opgørelse af ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, ”potentielle naturområder”,
”økologiske forbindelser” og ”potentielle økologiske forbindelser” baseret på en analyse af kommuneplanens kortbilag. Arealopgørelsen skal sammenholdes med udpegninger af samme områdetyper i den tidligere kommuneplanlægning, og der skal for
hver af de fire områdeudpegninger oplyses om den samlede arealmæssige ændring.
På baggrund af arealopgørelsen og oplysningerne om eventuelle større naturindsatser
skal kommunen i redegørelsen overordnet forholde sig til den samlede udvikling af
naturområder inden for Grønt Danmarkskort. I den sammenhæng skal kommunen tage
stilling til, om ændringer i udpegningen af områder til Grønt Danmarkskort er udtryk
for, at der faktisk er sket ændringer i udbredelsen af arealer med naturområder. Herunder om potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser faktisk er blevet til naturområder og økologiske forbindelser. Redegørelsen skal være overordnet i
den forstand, at den skal redegøre kortfattet for større og væsentlige ændringer i planlægningen for Grønt Danmarkskort. Det er ikke et krav, at den skal indeholde oplysninger om hvert enkelt område, der har ændret status i relation til planlægningen for
Grønt Danmarkskort. Der kan evt. læses mere i bemærkningerne til lovforslaget.
Miljøstyrelsen kan ikke finde en samlet omtrentlig arealmæssig opgørelse som beskrevet ovenfor, i kommuneplanens redegørelse og har derfor vanskeligt ved at vurdere,
om redegørelseskravet er varetaget. Endvidere har styrelsen i gennemgangen af kommuneplanen ikke fundet en redegørelse for den samlede udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort samt en redegørelse for, i hvilket omfang planlægningen
af naturgenopretningsprojekter under Grønt Danmarkskort er realiseret.
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Frafald
Indsigelsen kan efter Miljøstyrelsens vurdering frafaldes hvis:
• Kommunen angiver arealerne dækket af naturtemaer i nuværende kommuneplan samt arealerne dækket af Grønt Danmarkskort i kommuneplan 2021 og
redegøre for, i hvilket omfang planlægningen under Grønt Danmarkskort er
realiseret og for den overordnede udvikling af naturområder inden for Grønt
Danmarkskort
Referat
Skanderborg Kommune redegjorde under mødet for indholdet i deres kommuneplan
vedrørende redegørelseskravet. Efter denne redegørelse frafaldt Miljøstyrelsen alle
indsigelser vedrørende redegørelseskravet.
Kommunens bemærkninger
Skanderborg Kommune har ingen bemærkninger til dette punkt.
Opfølgning
Ingen bemærkninger.
Konklusion
Indsigelsen er frafaldet.
Vejinteresser
Vejdirektoratets bemærkninger
Byvækst – støj
Kommuneplanforslagets retningslinjer 1.19 ”Støj i nye byområder og i det åbne land”
og 1.20 ”Støj i eksisterende byområder” vedrører støjkilder i kommunen, herunder
vejstøj.
Opfordring til indsigelse
Opfordringen til indsigelser sker i henhold til punkt 4.2.1 og 4.2.7 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen”, hvoraf det fremgår, at den kommunale
planlægning skal sikre, at
•

•

byudviklingen skal ske så det understøtter de statslige investeringer i transportinfrastruktur, samt således at planlægningen ikke medfører væsentlige
merudgifter for staten (planlovens § 1, stk. 2, nr. 1, vejlovens § 1, § 18, § 20
m.fl., og
kommunernes planlægning for arealer til støjfølsom anvendelse giver mulighed for støjafskærmning mod eksisterende og planlagte infrastrukturanlæg
(planloven § 11 a, stk. 1, nr. 7, vejlovens § 1, 18, 20 m.fl.)

Baggrund for indsigelse
Planforslaget omfatter nye og ændrede rammeområder til boliger og kolonihaver, der
er påvirket af støj fra vejtrafik over Lden 58 dB, og det er en national interesse, at der
ikke planlægges for nye boliger, der er påvirket af støj fra statens veje, idet det ikke
alene påvirker kommende beboeres sundhed, men også kan medføre, at staten påføres
udgifter til støjdæmpning, som staten ellers ikke ville have haft.
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Vejdirektoratet har noteret sig,
at rammeområde 11.B.06 (Kommuneplan 2016) ændres til rammeområde 11.BE.01.
Afgrænsningen af område 11.BE.01 indskrænkes, og en del af rammeområde 11.B.06
(Kommuneplan 2016) tillægges rammeområde 11.R.03, og
at der udlægges et nyt rammeområde (LB.18.BE.02) med mulighed for boliger, nordøst for landsbyen Høver . Der er tale om områder, der helt eller delvist påvirkes af støj
fra motorvejene over den vejledende støjgrænse på 58 Lden.
[…]
Rammeområderne 11.BE.01 og 11.R.03
[…]
Det fremgår af bestemmelserne til rammeområderne 11.BE.01 og 11.R.03, at ”Området er belastet af støj fra E45 og jernbane.”
Samtidig fremgår af bestemmelserne til rammeområde 11.BE.01, at ”Inden for området skal det sikres, at vejledende grænseværdier for vej- og jernbanestøj samt vibrationer fra jernbanen kan overholdes.”
Der er således i rammeområderne og -bestemmelserne herfor, ikke indarbejdet mulighed for støjafskærmning mod Østjyske motorvej eller anden form for støjdæmpende
foranstaltninger med henblik på at nedbringe støjniveauet til under 58 dB Lden
Det forhold, at rammeområdet nu giver mulighed for både boliger og erhverv ændrer
ikke ved, at der i planlægningen skal tages stilling til, om det reelt er en mulighed at
planlægge for boliger, f.eks. i form af en støjredegørelse med de rette forudsætninger.
Som sidste del af udvidelsen af Østjyske Motorvej fra Skanderborg S til Aarhus S er
det besluttet at sætte en støjskærm op langs motorvejen ud for Skanderborg by (syd for
Skanderborg V), og langs frakørselsrampen. Der opsættes en 6 m høj støjskærm langs
den første del af rampen. Det er Vejdirektoratets vurdering, at den kommende skærm
langs motorvejen og rampen ikke vil bringe støjpåvirkningen fra motorvejen ned under Lden 58 dB indenfor rammeområde 11.BE.01 og indenfor den del af rammeområde 11.R.03, der tilføjes til rammen med kommuneplanforslaget.
Området er således i sin helhed påvirket af støj i en sådan grad, at Vejdirektoratet vurderer, at det kan være vanskeligt at overholde den vejledende støjgrænse på 58 dB
Lden for boliger og kolonihaver.
Rammeområde LB.18.BE.02
Ligesom for rammeområderne 11.BE.01 og 11.R.03 indeholder kommuneplanforslaget ikke en støjredegørelse, som dokumenterer, at støjgrænserne kan overholdes indenfor det nye rammeområde LB.18.BE.02.
Området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, landsbyområde, let industri og håndværk, butikker til lokalområdets forsyning, område til offentlige formål.
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Det fremgår af rammebestemmelserne, at området er påvirket af støj fra motorvejen,
men det fremgår ikke, hvilke støjdæmpende foranstaltninger, der er nødvendige for at
overholde de vejledende støjgrænser for boliger.
Der er således i rammeområdet og -bestemmelserne herfor, ikke indarbejdet mulighed
for støjafskærmning mod Herning motorvej eller anden form for støjdæmpende foranstaltninger med henblik på at nedbringe støjniveauet til under 58 dB Lden.
Screeningsnotatet til miljøvurdering for Kommuneplan 2021- 2032
Vejdirektoratet kan konstatere, at screeningsnotatet, som er udarbejdet i tilknytning til
kommuneplanforslaget, ikke behandler emnet støj i forhold til evt. kommende beboere
i de områder, der udlægges til f.eks. boligformål.
Det fremgår af miljøvurderingslovens bilag 3, at der i en miljøscreening bl.a. skal tages hensyn til miljøproblemer af relevans for planen eller programmet.
Der skal herunder tages hensyn til de trafikale konsekvenser af planen, herunder i
form af støj fra trafik.
Planklagenævnet har for nyligt1 udtalt: ”Spørgsmålet om, hvilke grænseværdier en
kommune skulle lægge til grund ved vurderingen af trafikstøj i forbindelse med miljøscreeningen, hænger i nærværende sag sammen med planlovens § 15 a, stk. 1, og § 15,
stk. 2, nr. 26”.
Det er således i forbindelse med en miljøscreening ikke tilstrækkeligt kun at se på de
miljøpåvirkninger, som en plan giver anledning til. Miljøscreeningen skal også forholde sig til miljøforhold i området, som kan påvirke planlægningen. En mangelfuld
miljøscreening kan udgøre en væsentlig retlig mangel og kan have som konsekvens, at
planerne mister deres gyldighed.
Vejdirektoratet undrer sig derfor over, at ”støj” ikke indgår i miljøscreeningen, når det
kan konstateres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj for boliger
m.m. ikke kan overholdes i alle rammeområder udlagt til støjfølsom anvendelse.
Opfordringen til indsigelsen kan frafaldes
Opfordringen til indsigelse kan frafaldes, hvis det kan dokumenteres, at den vejledende støjgrænse på Lden 58 dB kan overholdes både ved bygningsfacaderne og på
udendørs opholdsarealer i rammeområderne 11.BE.01, 11.R.03, og LB.18.BE.02. Der
skal samtidig fastsættes rammebestemmelser, der sikrer etableringen af de støjdæmpende foranstaltninger, der er en forudsætning for boligbyggeriet, og som dermed skal
udgøre rammen for den efterfølgende lokalplanlægning.
Det forudsættes, at Skanderborg Kommune ved vurderingen af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, jf. ovenfor, tager udgangspunkt i de nuværende støjforhold og
indarbejder en 10-årig fremskrivning af trafiksituationen, som er forudsat i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje, jf. afsnit 2.3, sådan at grænseværdierne kan overholdes i hele den 10-årige periode, idet der både tages hensyn til den generelle trafik-

Planklagenævnets afgørelse af 4. maj 2021 i klagesag om Kolding Kommunes screeningsafgørelse om, at
lokalplan nr. 1013-12 og kommuneplantillæg nr. 33 ikke skal miljøvurderes (sagsnr. 19/03416)
1
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udvikling og til udviklingen som følge af de konkrete trafikskabende projekter i området. Vejdirektoratet bidrager gerne med data til fremskrivningen af trafikken (fremskrivningsprocenten) på statsvejene.
Opfordringen til indsigelse vil ligeledes kunne frafaldes, hvis Skanderborg Kommune
lader ændringerne vedrørende rammeområderne 11.BE.01, 11.R.03, og LB.18.BE.02
udgå af forslaget til Kommuneplan 2021 – 2032.
Manglende kort over det overordnede vejnet
Vejdirektoratet ønsker fortsat, at der i Skanderborgs kommuneplan er et kort, der viser
det overordnede vejnet – et vejnet, der også refereres til i flere redegørelsesafsnit i
kommuneplanforslaget. Vejdirektoratet henviser til pkt. 4.2.4 i oversigten over nationale interesser.
Referat
Vejdirektoratet er meget opmærksomme på rammeudlæg i støjbelastede områder, og
de ønsker at se dokumentation for, at det realistisk set lader sig gennemføre med den
nødvendige støjafskærmning med henvisning til de nationale interesser i punkt 4.2.1
og 4.2.7 i Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen. Hvis rammerne fastholdes i sin nuværende form, vil Vejdirektoratet gøre indsigelse. Det blev
aftalt, at Skanderborg Kommune lader ændringerne vedrørende rammeområderne
11.BE.01, 11.R.03, og LB.18.BE.02 udgå af forslaget til Kommuneplan 2021 – 2032.
Vejdirektoratet står til rådighed for at vejlede/gå i dialog om et konkret projektforslag
med særligt fokus på støjproblematikken.
Vejdirektoratets bemærkninger vedrørende Screeningsnotatet til miljøvurdering for
Kommuneplan 2021- 2032 bortfalder, da kommunen lader ændringerne til rammerne
udgå af kommuneplanforslaget.
Vedrørende kort over vejnettet:
Det er aftalt, at Skanderborg Kommune vil sætte kortet over det overordnede vejnet
ind i kommuneplanen. Skanderborg Kommune fremsender kortet til Vejdirektoratet,
inden den endelige vedtagelse af kommuneplanen.
Vedrørende skovrejsning:
Vejdirektoratet har gjort opmærksom på, at der er udpeget skovrejsningsområder hen
over vejarealer. Det er aftalt, at Skanderborg Kommune vil lave en konsekvensretning,
så udpegninger hen over vejarealer vil udgå, og det skal tilrettes inden endelig vedtagelse.
Kommunens bemærkninger
Skanderborg Kommune vil lade rammeændringer vedrørende 11.BE.01, 11.R.03, og
LB.18.BE.02 udgå ved endelig vedtagelse af planforslaget.
Skanderborg Kommune tager Vejdirektoratets nye praksis ift. dokumentation forud for
nye arealudlæg til efterretning. Som konsekvens heraf forventer vi at justere retningslinje 1.19 om støj i nye byområder og det åbne land, så formuleringerne heri stemmer
overens med Vejdirektoratets udmelding. Skanderborg Kommune fremsender forslag
til justeret retningslinje direkte til Vejdirektoratet.
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Skanderborg Kommune fremsender udkast til kort med overordnet vejinfrastruktur til
Vejdirektoratet forud for endelig vedtagelse, og om muligt inden 2. juli.
Skanderborg Kommune tilretter udpegning af skovrejsningsarealer forud for endelig
vedtagelse, så der ikke udpeges skovrejsning på vejarealer.
Opfølgning
Kommunen har den 2. juli fremsendt følgende ændringsforslag vedrørende retningslinje 1.19 til Vejdirektoratet:
”1.19 Støj i nye byområder og i det åbne land
Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsomme formål, medmindre der ved
lokalplanlægning kan sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.v. til støjfølsomme formål i det
åbne land.
Ved udlæg af arealer til potentielt støjbelastende anlæg eller aktiviteter skal der vurderes og sikres hensyn til eksisterende støjfølsomme anvendelser i området eller i omkringliggende områder.
Planlægning for nye byområder langs større veje og jernbaner skal sikre, at gældende
vejledninger og normer for trafikstøj, samt støj og vibrationer fra jernbaner, overholdes.
Redegørelse
Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsomme formål, og modsat må der
ikke udlægges arealer til potentielt støjende anlæg og aktiviteter tæt på eksisterende
støjfølsomme anvendelser. På den måde forebygges det både, at brugerne af et område bliver generet af støj, og at udøverne af den støjende aktivitet efterfølgende får et
krav om at skulle dæmpe støjen eller indskrænke aktiviteten.
Undtaget herfra er midlertidige støjende aktiviteter som eksempelvis nedrivning eller
byggeri, hvor kommunen kan give tilladelse til støjende aktiviteter i et begrænset tidsrum. Ligeledes undtages støjende midlertidige aktiviteter i form af arrangementer,
herunder musikarrangementer.
Retningslinjen hindrer ikke, at der bliver lagt arealer ud i overensstemmelse med den
anvendelse, der allerede finder sted (den faktiske anvendelse). Dette kan ske, hvis der
er udarbejdet en lokalplan for et allerede udbygget område, hvor lokalplanen har som
væsentligste formål at fastholde den bestående anvendelse og bebyggelsens omfang.
Se Støjkort for ekstern støj fra virksomheder for samtlige kommuneplanlagte områder.
Se skema med vejledende støjgrænser for forskellige områdetyper.
Formålet med kortlægningen er at skabe et overblik over det forventelige støjbillede i
kommunen. Kortlægningen af rammeområdernes vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj vil indgå som et værktøj til fremtidig planlægning og indgå i kommunens
overvejelser om en hensigtsmæssig disponering af arealer, så støjmæssige konflikter
kan begrænses eller forebygges.
Planlægning for støjfølsom anvendelse
22

Støjbelastede arealer kan dog blive planlagt til støjfølsom anvendelse, hvis det kan
sikres, at der kan opnås et tilfredsstillende støjniveau ved afskærmning, støjdæmpning
eller lignende.
Tilsvarende kan der ved planlægning sikres, at potentielt støjende anlæg og aktiviteter
afskærmes i forhold til de støjfølsomme områder. Disse afværgeforanstaltninger afklares i planlægningsfasen og skal som udgangspunkt være etableret, inden anvendelsen
kan tages i brug.
Planlægning i det åbne land
I forbindelse med enkelttilladelser, som f.eks. landzonetilladelser, kan støjbelastede
arealer dog blive planlagt til støjfølsom anvendelse, hvis det kan sikres, at der kan opnås et tilfredsstillende støjniveau ved afskærmning, støjdæmpning eller lignende.
Støjgrænserne for de ikke rammebelagte områder i det åbne land skal vurderes individuelt. Udgangspunktet for fastsættelse af en støjgrænseværdi i det åbne land vil dog
være støjgrænsen for områdetype 3 ved nærmest liggende enkeltbolig og dennes udendørs opholdsarealer, hvilket vil sige udendørsarealer op til 15 meter fra boligen. Områdetype 3 har følgende støjgrænser: 55/45/40 dB(A) i dag/aften/natperioden samt en
maksimalstøjgrænseværdi på 55 dB(A) i natperioden.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier danner grundlag for udpegninger af
arealer og for behandling af enkeltsager. I Skanderborg Kommune tilstræbes det at
undgå at blande bolig og erhverv, når der udlægges arealer til erhverv. Erhverv skal
her forstås som virksomheder og anlæg, der ligger i miljøklasse 3-4 og op.
Opstår der problemer som følge af etablering af støjende virksomhed eller lignende,
forudsættes disse generelt løst efter Miljøbeskyttelseslovens regler og ved en eventuel
miljøgodkendelse for virksomheden.
Se Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser her.

Særligt om støj fra veje, jernbaner og lignende
Støj fra veje, jernbaner og lignende kræver ikke tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.
Problemer vedrørende trafikstøj skal derfor så vidt muligt løses gennem planlægningen. Ved placering af nye veje, jernbaner og lignende bør det derfor tilstræbes, at de
vejledende grænseværdier for støjbelastningen af omkringliggende områder overholdes enten ved hjælp af afstand eller ved støjafskærmning.
Ved planlægning for nye byområder langs større veje og jernbaner skal det sikres, at
der etableres foranstaltninger, så de gældende vejledninger og normer for trafikstøj,
og støj og vibrationer fra jernbaner overholdes. Det kan fx sikres ved, at lokalplanen
indeholder nærmere bestemmelser om byggelinjer, bebyggelsens højde og omfang,
samt etablering af støjafskærmende foranstaltninger m.v.”
Kommunen har den 5. juli fremsendt udkast til kort med overordnet vejinfrastruktur til
Vejdirektoratet.
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Konklusion
Skanderborg Kommune lader rammeændringer vedrørende 11.BE.01, 11.R.03, og
LB.18.BE.02 udgå ved endelig vedtagelse af planforslaget.
Kommunen indarbejder ændringsforslaget vedrørende retningslinje 1.19 i kommuneplanen.
Kommunen indsætter det kort med overordnet vejinfrastruktur, som kommunen har
fremsendt til Vejdirektoratet, i kommuneplanen (se bilag 1 til dette notat).
Kommunen tilretter udpegning af skovrejsningsarealer forud for endelig vedtagelse, så
der ikke udpeges skovrejsning på vejarealer.
Vejdirektoratet frafaldt sin opfordring til indsigelse under forudsætning af, at de ovenstående ændringer kommer til at indgå i den endeligt vedtagne plan. Ændringerne tilføjes aftalenotatet.
Formelle forhold
Bolig- og Planstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede nationale interesser.
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48c

Sagsnr.
2021 - 11555

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Skanderborg Kommunes forslag til
Kommuneplan 2021-2032

Dato
15. juli 2021

Skanderborg Kommune har den 12. maj 2021 sendt forslag til Kommuneplan 20212032 i offentlig høring. Indsigelsesfristen er den 28. juli 2021.
Bolig- og Planstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet holdt den 17. juni 2021
møde med Skanderborg Kommune på teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet et notat af 15. juni med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til forslaget.
På baggrund af drøftelserne på mødet har Skanderborg Kommune den 17., 23., 24.
juni og den 2., 5. og 12. juli fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforslaget.
Det følgende er de aftalte ændringer og suppleringer indgået mellem Skanderborg
Kommune og Miljøstyrelsen, Skanderborg Kommune og Vejdirektoratet og Skanderborg Kommune og Bolig- og Planstyrelsen.

Produktionsvirksomheder
Kommunen indsætter følgende tekst som retningslinje 2.1 Områder til Produktionserhverv i kommuneplanen:
”Områder til produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder er udpeget på kort. Disse udpegninger er forbeholdt produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder og skal friholdes for anden anvendelse uden tilknytning
til sådanne virksomheder.
Områderne skal disponeres på en sådan måde, at generne for natur, miljø, landskab
og mennesker minimeres.
Produktionsvirksomheder beliggende uden for udpegede områder skal sikres ved, at
støjbelastede arealer ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse jf. retningslinje 1.19,
samt at arealer belastet af lugt, støv og anden luftforurening ikke udlægges til boliger,
institutioner, kontorer og andre følsomme arealanvendelser, medmindre lokalplanlægning kan sikre den fremtidige anvendelse mod sådan en forurening.
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Kommunen indsætter følgende tekst som redegørelse til retningslinje 2.1 Områder til
Produktionserhverv i kommuneplanen:
Redegørelse
De udpegede områder dækker over både eksisterende virksomheder og udbyggede erhvervsområder samt ubebyggede, men kommuneplanlagte og/eller lokalplanlagte områder, som ligger attraktivt for den pågældende virksomhedsgruppe.
Udpegninger af eksisterende virksomheder i byzone omfatter blandt andet varmeværker og enkelte store produktionsvirksomheder med væsentlige anlægsinvesteringer
knyttet til placeringen.
Udpegninger af eksisterende virksomheder i landzone omfatter råstofgravevirksomheder i råstofgraveområder, affaldshåndteringsvirksomhed og enkelte øvrige virksomheder.
Udpegninger af velbeliggende arealer til fremtidige produktionsvirksomheder samt
transport og logistikvirksomheder er foretaget på baggrund af overvejelser omkring
god adgang til overordnet infrastruktur samt at undgå sårbare grundvandsforhold.
Disse arealer skal sikre, at der er tilgængelige arealer for produktionsvirksomheder
samt transport- og logistikvirksomheder, som måtte ønske at etablere sig eller finde en
ny beliggenhed inden for Skanderborg Kommune.
Områderne er beliggende sydøst for Galten-Skovby (endnu ikke lokalplanlagt), mellem Hørning og Stilling (lokalplanlagt men ikke udbygget) samt øst for Låsby (overvejende lokalplanlagt og forholdsvist udbygget). Områderne er alle beregnet på at
kunne rumme virksomheder i miljøklasse 3-5, og ligger samtidig tæt på overordnet infrastruktur, da virksomhedstypen ofte har et stort transportbehov til og fra virksomheden.
Derudover er et delvist udnyttet rammeområde i den østlige ende af Ry udpeget. Her
kan ligeledes placeres virksomheder i miljøklasse 3-5. Området er ejet af Pressalit,
hvis produktionsafdeling i dag ligger centralt i Ry. Med udpegningen i det østligt beliggende erhvervsområde sikres der gode rammebetingelser for, at produktionen på
sigt kan placeres her, hvor miljøfølsom anvendelse ikke vil være i konflikt med omgivelserne.
Produktionsvirksomheder, der ligger uden for de udpegede områder, er beskyttet via
planlovens regler om, at arealer belastet af støj, støv, lugt eller anden luftforurening,
ikke må udlægges til arealanvendelser, der er følsomme over for de pågældende miljøgener, medmindre de via lokalplanlægning kan sikres mod de pågældende miljøgener.
I praksis screenes alle lokalplaner samt ændringer i kommuneplanen for potentielle
konflikter med eksisterende virksomheder, hvorved hensynet i planloven varetages.”
Klimatilpasning
Kommunen indsætter følgende tekst i afsnittet om Klimatilpasning i kommuneplanen:
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”Klimatilpasning
Kommuneplanen indeholder en lang række retningslinjer, der har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser og erosion, som følge af større regnvejrshændelse. Retningslinjerne er fordelt på forskellige temaer i kommuneplanen.
I 2014 udarbejdede Skanderborg Kommune i samarbejde med Skanderborg Forsyning
A/S en klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen indeholder Byrådets målsætning
for, hvordan klimatilpasning skal prioriteres, og en række retningslinjer for, hvor
oversvømmelser skal søges forebygget gennem planlægning og myndighedsbehandling. Klimatilpasningsplanens retningslinjer og tilhørende redegørelser er indarbejdet
under de enkelte temaer i denne kommuneplan.
I Klimatilpasningsplanen blev der foretaget en kortlægning af, hvor sandsynligheden
for oversvømmelse i kommunen er størst. Kortlægningen var bl.a. baseret på FLOOD
beregninger. Det vil sige, at kortlægningen er baseret på et kendskab til, hvorledes
kommunens bysamfund er regnvandskloakeret og dermed i hvilket omfang eksisterende, regnvandssystemer kan håndtere en del af den skybrudsregn, der vil give anledning til oversvømmelser.
Denne kommuneplan baserer sig på kortlægningen fra 2014, og viser de områder,
som kan være oversvømmelsestruet ved en 100 årsregn.
Grundvandsstigninger og vandstigninger i vandløb og søer kan på sigt ændre oversvømmelsesbilledet. Skanderborg Kommune vil senest i 2022 udarbejde et opdateret
kortgrundlaget.
Skanderborg Kommune har på grund af sin beliggenhed ikke udfordringer i forhold til
større erosioner og havvandsstigninger og har ikke planlagt større afværgeforanstaltninger.
Skanderborg Kommune vil så vidt muligt løse oversvømmelsesproblemerne inden for
kommunegrænsen. Derfor deltager Skanderborg Kommune i disse to tværkommunale
samarbejder omkring vandhåndtering i Gudenå-systemet; ”Coast to Coast Climate
Change, C12 Gudenåen” og ”Helhedsplan for vandhåndtering i Gudenåen".
Siden vedtagelsen af Klimatilpasningsplanen i 2014 er der løbende sket en forbedring
af ledningsdata, ligesom der er gennemført en række af de prioriterede klimaindsatser. Vurderingen af et konkret områdes sandsynlighed for oversvømmelse og erosion
og den deraf afledte oversvømmelses- og erosionsrisiko uden for området skal altid
tage udgangspunkt i den seneste viden samt konkrete beregninger og vurderinger.
Skanderborg Kommune har i samarbejde med Skanderborg Forsyning udarbejdet Procedure for klimatilpasning i forbindelse med lokalplanlægning. Proceduren
anvendes både i forbindelse med udviklingen af nye byområder, og ved byfortætninger
samt ændret anvendelse i eksisterende byområder, og stiller krav om, at projektudviklere/ejere gennemfører konkrete beregninger af oversvømmelsesrisikoen og på baggrund heraf indarbejder nødvendige afværgeforanstaltninger for at forebygge oversvømmelse og erosion.
For ændret anvendelse i det åbne land og ved etablering af særlige tekniske anlæg vil
der i de konkrete sagsbehandlinger kunne stilles krav om tilsvarende beregninger og
evt. nødvendige afværgeforanstaltninger for at forebygge oversvømmelse og erosion.”
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Kommunen indsætter følgende tekst som retningslinje 1.10 Klimatilpasning af eksisterende byområder:
”Omfattede områder er udpeget på kort. Der må som udgangspunkt ikke ske byfortætning, ændret anvendelse eller opføres særlige tekniske anlæg på områder, der er oversvømmelsestruet, og byfortætning, ændret anvendelse eller opføres særlige tekniske
anlæg må ikke give anledning til øget risiko for oversvømmelser og erosion uden for
området.”
Kommunen indsætter følgende tekst i redegørelsen til retningslinje 1.10:
”Redegørelse
Retningslinjen omfatter planlovens § 11a, stk. 18-19 om områder i risiko for oversvømmelse og erosion. Der er ikke fundet områder i risiko for erosion, hvorfor sådanne ikke er udpeget.
De udpegede områder er de områder, som er oversvømmelsestruede ved en 100 års
regn. Det vil sige arealer, der er i risiko for at blive oversvømmet og opleve erosion,
når det regner så kraftigt, at det normalt kun sker én gang hvert 100. år. Kortets angivelse skal betragtes som vejledende.
Skanderborg Kommune har i 2014 udarbejdet en klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen er baseret på en kortlægning af, hvor sandsynligheden for oversvømmelser er størst, og hvor oversvømmelserne skader mest. For at minimere oversvømmelsesrisikoen må der som udgangspunkt ikke bygges på arealer med stor sandsynlighed
for oversvømmelse.
Siden vedtagelsen af klimatilpasningsplanen i 2014 er der løbende sket en forbedring
af ledningsdata, ligesom der er gennemført en række klimaindsatser i overensstemmelse med den tilhørende Klimaindsatsplan for 2014-2018. Vurderingen af et områdes sandsynlighed for oversvømmelse og den deraf afledte risiko for oversvømmelse
og erosion inden for og uden for et konkret område, skal altid tage udgangspunkt i den
seneste viden.
Uanset at særligt oversvømmelsestruede områder ikke må bebygges, vil byfortætning
kunne øge risikoen for oversvømmelse, fordi der som udgangspunkt vil blive flere tagarealer og flere befæstede arealer.
For at forebygge de negative konsekvenser af byfortætning skal der i lokalplaner for
områder, som bygges tættere eller omdannes, indtænkes arealer til lokal håndtering af
regnvand.
Herudover skal det sikres, at skybrudsregn kan håndteres lokalt, uden at der sker
oversvømmelse af samfundsmæssige værdifulde naboarealer, funktioner, installationer, bebyggelser og tekniske anlæg. F.eks. har oversvømmelse af en parkeringsplads
mindre samfundsmæssig konsekvens end oversvømmelse af et ældrecenter.
For at vurdere risikoen ved oversvømmelse skal der i forbindelse med lokalplanlægning for byfortæning, større ændrede anvendelser eller særlige tekniske anlæg laves
beregninger, der viser oversvømmelsesrisikoen efter den påtænkte omdannelse af området. Når konsekvenser af disse regnhændelser kendes, vil kommunen beslutte omfanget af klimaløsninger og afværgeforanstaltninger i området, der byfortættes.
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Løsningerne skal i øvrigt udformes, så recipienterne sikres hydraulisk og forureningsmæssigt, og dermed bl.a. ikke udsættes for erosion.
Lokal håndtering af regnvand kan ske ved, at regnvandet nedsiver eller forsinkes, før
det løber videre. Nedsivning kan dog være en udfordring i Skanderborg Kommune,
fordi store dele af kommunen er så lerholdig, at nedsivning i faskiner ikke er effektivt
eller tilrådeligt. Nedsivning har herudover meget begrænset værdi ved skybrud og skal
i øvrigt altid afvejes i forhold til risikoen for at forurene grundvandet. I tættere byområder kan det ofte være mere hensigtsmæssigt, at der reserveres arealer til åbne regnvandssystemer, der indrettes med oversvømmelsesarealer, så regnvandet forsinkes.
Sådanne oversvømmelsesarealer kan indgå i et områdes friarealer eller anvendes til
parkering. Alternativt kan der sikres strømningsveje, der leder regnvandet sikkert gennem området og frem til kontrolleret regnvandshåndtering.
I overensstemmelse med spildevandsplanen skal der altid etableres de nødvendige
bassiner til håndtering af servicemålregnvand, d.v.s. det regnvand, som normalt falder
ved det, der kaldes 5 eller 10 årsregn.
Regnvandshåndtering kan i særlige tilfælde, hvor sådanne bassiner ikke kan placeres inden for området, der ønskes byfortættet, eller omdannes på udviklerens foranledning placeres uden for området.
I tættere byområder kan byfortætning nødvendiggøre fremrykning af kloakseparering i
naboområder for at hindre, at det nye område oversvømmes med regnvand iblandet
spildevand.
Læs mere under Klimatilpasning.”
Kommunen indsætter følgende tekst som retningslinje 1.11 Klimatilpasning af nye byområder:
”Omfattede områder er udpeget på kort. Ved udlæg af nye byområder skal der sikres,
at områder, der er oversvømmelsestruede friholdes fra bebyggelse, og at der inden for
de nye udlæg sikres tilstrækkelige arealer til lokal håndtering af regnvand.
Ved lokalplanlægning af nye bolig- og erhvervsområder skal der indarbejdes bestemmelser, som har til hensigt at forebygge oversvømmelse og erosion i lokalplanområdet, og så der ikke opstår større sandsynlighed for oversvømmelse og erosion uden for
lokalplanområdet, end før lokalplanen blev vedtaget.”
Kommunen indsætter følgende tekst som redegørelse til retningslinje 1.11 Klimatilpasning af nye byområder:
”Redegørelse
Retningslinjen omfatter planlovens § 11a, stk. 18-19 om områder i risiko for oversvømmelse og erosion. Der er ikke fundet områder i risiko for større erosioner, hvorfor sådanne ikke er udpeget.
De udpegede områder, er de områder, som er oversvømmelsestruede ved en 100 års
regn. Det vil sige arealer, der er i risiko for at blive oversvømmet og opleve erosion,
når det regner så kraftigt, at det normalt kun sker én gang hvert 100. år. Kortets angivelse skal betragtes som vejledende.
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Skanderborg Byråd og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S vedtog i 2014 en Klimatilpasningsplan, som fastlægger, hvordan vi begrænser skaderne ved skybrud mest
muligt, og samtidig sikrer, at de klimaløsninger og afværgeforanstaltninger, der nødvendigvis må laves, bidrager til flere grønne arealer i vores byområder – til gavn for
mennesker og natur.
Siden vedtagelsen af klimatilpasningsplanen i 2014 er der løbende sket en forbedring
af ledningsdata, ligesom der er gennemført en række klimaindsatser i overensstemmelse med den tilhørende Klimaindsatsplan for 2014-2018. Vurderingen af et områdes sandsynlighed for oversvømmelse og den deraf afledte risiko for oversvømmelse
og erosion inden for og uden for et konkret område, skal derfor altid tage udgangspunkt i den seneste viden samt konkrete beregninger og vurderinger.
For at vurdere risikoen ved oversvømmelse og erosion skal der i forbindelse med lokalplanlægningen laves beregninger, der viser oversvømmelsesrisikoen efter den påtænkte omdannelse af området. Beregningerne skal ske i overensstemmelse med kommunens Procedure for klimatilpasning i forbindelse med lokalplanlægning. Når konsekvenser af disse regnhændelser kendes, vil kommunen beslutte omfanget af klimaløsninger og afværgeforanstaltninger til forebyggelse af oversvømmelse og erosion i området.
For at forebygge de negative konsekvenser af koncentreret byudvikling vil kommunen
stille krav om, at der i forbindelse med udlæg af nye byområder indtænkes arealer til
lokal håndtering af regnvand. De nye boligudlæg skal derfor være så store og afgrænset så hensigtsmæssigt i forhold til områdernes afvanding, at der kan ske lokal håndtering af regnvand inden for områderne. Dette sker gennem en helhedsplanlægning/strukturplanlægning for områderne.
Herudover skal der sikres, at skybrudsregn kan håndteres, uden at det som udgangspunkt medfører større sandsynlighed for oversvømmelse og erosion uden for området,
der lokalplanlægges end før lokalplanen blev vedtaget.
Løsningerne skal i øvrigt udformes, så recipienterne sikres hydraulisk og forureningsmæssigt, og dermed bl.a. ikke udsættes for erosion.
Lokal håndtering af regnvand kan ske ved, at regnvandet nedsiver eller forsinkes, før
det løber videre. Nedsivning kan dog være en udfordring i Skanderborg Kommune,
fordi store dele af kommunen er så lerholdig, at nedsivning i faskiner ikke er effektivt
eller tilrådeligt. Nedsivning har herudover meget begrænset værdi ved skybrud og skal
i øvrigt altid afvejes i forhold til forureningsrisikoen i forhold til grundvandsinteresserne. Det er ofte mere hensigtsmæssigt, at de nye udlæg omfatter arealer til åbne
regnvandssystemer, der kan forsinke regnvandet.
Arealer til forsinkelse kan afhængig af det enkelte områdes terræn ligge som grønne
kiler ind mellem bebyggelserne eller som større grønne områder mellem bebyggelserne og det åbne land. På disse arealer kan regnvand forsinkes og tilbageholdes i
åbne render og på oversvømmelsesarealer, der samtidig forøger områdernes rekreative og miljømæssige værdi. Arealerne trækker naturen og landskaberne ind i byområderne og skaber bedre og mere brugbare overgange mellem by og land. Arealerne
skal anlægges, så de kan bidrage til at øge biodiversiteten i de nye byområder. Der
skal også være fokus på, at løsningerne giver øget byæstetik, og at de rekreative klimasikringsarealer anlægges, så de er trygge og sikre at færdes på, især for børn, ældre og handicappede.
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I overensstemmelse med spildevandsplanen skal der altid etableres de nødvendige
bassiner til håndtering af servicemålregnvand, d.v.s. det regnvand, som normalt falder
ved det, der kaldes 10 års regn.
Regnvandshåndtering kan i særlige tilfælde, hvor sådanne bassiner ikke kan placeres
inden for området, på udviklerens foranledning placeres uden for området.
Læs mere under Klimatilpasning.
For at sikre nye byområder mod andre negative konsekvenser af klimaforandringerne,
skal områderne indrettes hensigtsmæssigt i forhold til sol, skygge og vindforhold. En
hensigtsmæssig indretning i forhold til disse forhold vil sikre områderne mere komfort
og nedbringe boligernes energiforbrug.”
Kommunen indsætter følgende tekst som retningslinje 1.12 Klimatilpasning i det åbne
land:
”Omfattede områder er udpeget på kort. Ved ændret anvendelse i det åbne land, skal
det sikres, at områder, der er oversvømmelsestruede, friholdes fra bebyggelse.
Der skal ved ændret anvendelse, herunder jordpåfyldning og anden terrænbearbejdning sikres, at der ikke opstår større sandsynlighed for oversvømmelse og erosion
uden for ejendommen eller på arealer inden for ejendommen, som af naturmæssige
hensyn ikke tåler øget vandbelastning.
Kommunen indsætter følgende tekst som redegørelse til retningslinje 1.12 Klimatilpasning i det åbne land:
Redegørelse
Retningslinjen omfatter planlovens § 11a, stk. 18-19 om områder i risiko for oversvømmelse og erosion. Der er ikke fundet områder i risiko for større erosioner, hvorfor sådanne ikke er udpeget.
De udpegede områder, er de områder som er oversvømmelsestruede ved en 100 års
regn. Det vil sige arealer, der er i risiko for at blive oversvømmet og opleve erosion,
når der regner så kraftigt, at det normalt kun sker én gang hvert 100. år. Kortets angivelse skal betragtes som vejledende.
Vurderingen af et områdes sandsynlighed for oversvømmelse og den deraf afledte risiko for oversvømmelse og erosion inden for og uden for et konkret område skal derfor
altid tage udgangspunkt i den seneste viden, samt konkrete beregninger og vurderinger.
Læs mere under Klimatilpasning.
For ændret anvendelse i det åbne land vil der i de konkrete sagsbehandlinger kunne
stilles krav om, at der laves beregninger, der viser oversvømmelsesrisikoen efter den
påtænkte ændrede anvendelse. Når konsekvenser af disse regnhændelser kendes, vil
kommunen tage stilling til, om der i forbindelse med den påtænkte ændrede anvendelse skal stilles krav om afværgeforanstaltninger til forebyggelse af oversvømmelse
og erosion.
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Kommunen indsætter følgende tekst som retningslinje 3.5 Klimasikring af veje, stier
og parkeringspladser:
”Ved anlæg af nye veje og stier og ved ændringer af eksisterende veje og stier skal det
sikres, at anlæggene udformes, så de kan fungere som strømningsveje ved ekstremregn.
Ved anlæg og ændring af parkeringspladser skal det sikres, at arealerne kan tilbageholde ekstremregn.
Ved udformning af veje, stier og parkeringspladser, som del af en klima- og afværgeløsning, skal hensynet til tilgængelighed og sikkerhed vægtes højt.”
Kommunen indsætter følgende tekst som redegørelse til retningslinje 3.5 Klimasikring
af veje, stier og parkeringspladser:
”Redegørelse
De udpegede områder, er de på kort viste områder som er oversvømmelsestruede ved
en 100 års regn. Det vil sige arealer, der er i risiko for at blive oversvømmet og opleve erosion, når der regner så kraftigt, at det normalt kun sker én gang hvert 100. år.
Kortets angivelse skal betragtes som vejledende.
Vurderingen af et områdes sandsynlighed for oversvømmelse og den deraf afledte risiko for oversvømmelse og erosion inden for og uden for et konkret område skal derfor
altid tage udgangspunkt i den seneste viden samt konkrete beregninger og vurderinger.
Ved anlæg af nye veje og stier i områder, hvor der er stor sandsynlighed for oversvømmelse, kan det være nødvendigt at skabe afværgeforanstaltninger f.eks. i form af
strømningsveje for ekstremregn på terræn. Strømningsvejene skal sikre, at regnvandet
ved skybrud ledes uden om bygninger eller andre væsentlige værdier og hen, hvor skaderne vil være begrænsede.
Nye og eksisterende vejbaner, cykelstier eller parkeringspladser kan indrettes, så de
som vandkorridorer leder regnvandet uden om de områder, som helst ikke må oversvømmes. F.eks. kan kantstenen hæves, eller kørebanen indrettes med fald mod en
grøn midterrabat.
Parkeringspladser kan anlægges som en slags forsinkelsesbassin med hævede kantsten eller grønne voldanlæg omkring. Pladserne kan også anlægges med permeable
belægninger. Permeable belægninger tillader regnvand at nedsive via fuger eller gennem belægningen ned i bærelaget, hvorved vandet kan opmagasineres i belægningen,
fordampe eller forsinkes inden det strømmer videre.
Når belægningen bliver vandgennemtrængelig, er det særligt vigtigt at ændre adfærd
med hensyn til anvendelse af kemi til ukrudtsbekæmpelse, bilvask og vejsalt af hensyn
til vores grundvand. I visse tilfælde kan anvendelse af permeabel belægning ikke anbefales, f.eks. på parkeringspladser, der udnyttes intensivt, og som ligger i områder,
hvor grundvandet er særlig sårbart.
Regnbede langs veje kan også indgå i et områdes klimasikring, fordi bedet vil kunne
fungere som midlertidigt reservoir for ekstrem regnvand.

8

Når veje, stier og parkeringspladser indrettes som del af en klima- og afværgeløsning,
er det vigtigt, at løsningerne fortsat er indrettet, så handicappede eller andre med
midlertidig funktionsnedsættelse har god tilgængelighed, og at løsningen er sikre at
benytte.
Læs mere under Klimatilpasning.”

Naturinteresser
Kommunen indsætter følgende tekst som retningslinje 6.1:
”Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000
områder, er udpeget på kort.

Natura 2000-områder og strengt beskyttede arter
Forholdene for de strengt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV skal sikres og
forbedres gennem kommunens kortlægning af arternes yngle- og rasteområder, og
med særlig hensyntagen ved kommunens planlægning og administration.
Andre beskyttede naturområder
Inden for Grønt Danmarkskort skal levesteder for vilde dyr og planter bevares og om
muligt forbedres.
Inddragelse af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser til formål, der
kan forringe naturindholdet, skal så vidt muligt undgås. Der må f.eks. ikke etableres
byggeri, veje og andre tekniske anlæg m.v., som kan forringe naturindholdet, heller
ikke anlæg uden for områderne, som kan få indflydelse ind i områderne.
Kommunalt ejede skove forvaltes i overensstemmelse med den kommende skovforvaltningsplan og med afsæt i en zonering af skovene til hhv. rekreativ anvendelse og med
områder, hvor biodiversitet er hovedformålet.
I privatejede skove inden for Grønt Danmarkskort vil kommunen arbejde for at formidle viden, der kan bidrage til at fremme biodiversiteten i disse.
I det åbne land skal klimaløsninger i videst muligt omfang bidrage til at forøge naturog vandkvaliteten og dermed biodiversiteten. Sårbar eller sjælden natur skal så vidt
muligt sikres mod oversvømmelse, der kan skade området. Klimaløsningerne udformes, så recipienterne sikres hydraulisk og forureningsmæssigt, og de skal i størst muligt omfang skabe flere rekreative og landskabelige oplevelser.
Kommunen indsætter som første linje i redegørelsen til retningslinje 6.1:
”Grønt Danmarkskorts udpegning ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser” omfatter alle Natura 2000-områder på land.”

Kommunen tilføjer derudover følgende tekst til redegørelsen i retningslinje 6.1:
”Natura 2000-områderne er udpeget som ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, og det gælder som noget særligt for disse områder, at både eksisterende naturområder, skove og landbrugsarealer betegnes som ”naturområder med
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særlige naturbeskyttelsesinteresser”. Det skyldes, at der skal sikres gunstig bevaringsstatus inden for Natura 2000-områderne, og i nogle tilfælde kan gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-området kun opnås, hvis hydrologien ændres og/eller driften af
landbrugsområder ekstensiveres eller ophører. Det er dog ikke alle landbrugsområder, som med lige stor virkning kan medvirke hertil, og derfor er der også i Natura
2000-områder udpeget potentielle naturområder, som viser, hvor der med størst virkning kan sikres eller genskabes levesteder for vilde planter og dyr.”

Kommunen indsætter følgende tekst som retningslinje 6.2:
”Potentielle naturområder er udpeget på kort.
Arealer udpeget som potentielle naturområder skal så vidt muligt udgå af intensiv
landbrugsmæssig drift, f.eks. ved at arealerne overgår til ekstensivt drevne naturarealer, vådområder eller skov.
Inddragelse af potentielle naturområder til formål, som kan vanskeliggøre, at områderne på et senere tidspunkt udgår af intensiv landbrugsdrift, skal så vidt muligt
undgås. Inddragelse af potentielle naturområder i lokalplanlægning af nye byområder er omfattet af retningslinje 1.15 om bynær natur og rekreative områder i nye byområder. Det fremgår bl.a. heraf, at områderne skal friholdes for bebyggelse, og der
skal skabes sammenhæng med potentielle naturområder uden for lokalplanområdet.”

Kommunen indsætter følgende tekst som retningslinje 6.5:
”Heder, overdrev, enge, moser og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares. Naturindholdet skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Prioritering af indsatsen sker efter områdernes A-, B- eller C-målsætning (se nedenfor i redegørelsen). Kommunens naturforvaltningsmidler vil, jf. ”Brandmandens
lov” først og fremmest blive anvendt på A-målsatte, naturbeskyttede – og ofte fredede
– arealer inden for Grønt Danmarkskort. Det kan dog i enkelte særlige tilfælde være
hensigtsmæssigt at inddrage arealer, som B-målsatte naturområder, skove eller dyrkede arealer i indsatsen for at udvide naturområdet, skabe bedre sammenhæng eller
på anden vis styrke indsatsen.
Tilstanden i naturområder og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3, må ikke ændres. Byrådet vil dog i særlige tilfælde efter en konkret vurdering
være indstillet på at tillade en ændring af et naturområdes nuværende tilstand efter
kommunens administrationspraksis for A-, B- og C-målsatte naturområder (se nedenfor).
De fredede, værdifulde naturområder skal plejes i henhold til fredningskendelser og
eventuelle plejeplaner.
Inden for Grønt Danmarkskort kan der i særlige tilfælde gives tilskud til naturpleje
og naturgenopretning i skove eller andre områder, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
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I særlige tilfælde kan der efter henvendelse fra f.eks. kogræsserlaug, private borgere,
grundejerforeninger, grønne organisationer m.v. gives mindre tilskud uden for
Grønt Danmarkskort til naturprojekter, der har til formål at bevare, forbedre eller
genskabe levesteder for vilde dyr og planter.”

Vejinteresser
Skanderborg Kommune lader rammeændringer vedrørende 11.BE.01, 11.R.03, og
LB.18.BE.02 udgå ved endelig vedtagelse af planforslaget.

Kommunen indsætter i kommuneplanen det i bilag 1 angivne kort over overordnet vejinfrastruktur.
Kommunen tilretter de i kommuneplanen udpegede rammer med skovregningsarealer,
så der ikke i kommuneplanen forekommer skovrejsningsarealer hen over vejarealer.
Kommunen indsætter følgende tekst som retningslinje 1.19:
”1.19 Støj i nye byområder og i det åbne land
Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsomme formål, medmindre der ved
lokalplanlægning kan sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.v. til støjfølsomme formål i det
åbne land.
Ved udlæg af arealer til potentielt støjbelastende anlæg eller aktiviteter skal der vurderes og sikres hensyn til eksisterende støjfølsomme anvendelser i området eller i omkringliggende områder.
Planlægning for nye byområder langs større veje og jernbaner skal sikre, at gældende
vejledninger og normer for trafikstøj, samt støj og vibrationer fra jernbaner, overholdes.”
Kommunen indsætter følgende tekst som redegørelse til retningslinje 1.19:
”Redegørelse
Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsomme formål, og modsat må der
ikke udlægges arealer til potentielt støjende anlæg og aktiviteter tæt på eksisterende
støjfølsomme anvendelser. På den måde forebygges det både, at brugerne af et område bliver generet af støj, og at udøverne af den støjende aktivitet efterfølgende får et
krav om at skulle dæmpe støjen eller indskrænke aktiviteten.
Undtaget herfra er midlertidige støjende aktiviteter som eksempelvis nedrivning eller
byggeri, hvor kommunen kan give tilladelse til støjende aktiviteter i et begrænset tidsrum. Ligeledes undtages støjende midlertidige aktiviteter i form af arrangementer,
herunder musikarrangementer.
Retningslinjen hindrer ikke, at der bliver lagt arealer ud i overensstemmelse med den
anvendelse, der allerede finder sted (den faktiske anvendelse). Dette kan ske, hvis der
er udarbejdet en lokalplan for et allerede udbygget område, hvor lokalplanen har som
væsentligste formål at fastholde den bestående anvendelse og bebyggelsens omfang.
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Se Støjkort for ekstern støj fra virksomheder for samtlige kommuneplanlagte områder.
Se skema med vejledende støjgrænser for forskellige områdetyper.
Formålet med kortlægningen er at skabe et overblik over det forventelige støjbillede i
kommunen. Kortlægningen af rammeområdernes vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj vil indgå som et værktøj til fremtidig planlægning og indgå i kommunens
overvejelser om en hensigtsmæssig disponering af arealer, så støjmæssige konflikter
kan begrænses eller forebygges.
Planlægning for støjfølsom anvendelse
Støjbelastede arealer kan dog blive planlagt til støjfølsom anvendelse, hvis det kan
sikres, at der kan opnås et tilfredsstillende støjniveau ved afskærmning, støjdæmpning
eller lignende.
Tilsvarende kan der ved planlægning sikres, at potentielt støjende anlæg og aktiviteter
afskærmes i forhold til de støjfølsomme områder. Disse afværgeforanstaltninger afklares i planlægningsfasen og skal som udgangspunkt være etableret, inden anvendelsen
kan tages i brug.
Planlægning i det åbne land
I forbindelse med enkelttilladelser, som f.eks. landzonetilladelser, kan støjbelastede
arealer dog blive planlagt til støjfølsom anvendelse, hvis det kan sikres, at der kan opnås et tilfredsstillende støjniveau ved afskærmning, støjdæmpning eller lignende.
Støjgrænserne for de ikke rammebelagte områder i det åbne land skal vurderes individuelt. Udgangspunktet for fastsættelse af en støjgrænseværdi i det åbne land vil dog
være støjgrænsen for områdetype 3 ved nærmest liggende enkeltbolig og dennes udendørs opholdsarealer, hvilket vil sige udendørsarealer op til 15 meter fra boligen. Områdetype 3 har følgende støjgrænser: 55/45/40 dB(A) i dag/aften/natperioden samt en
maksimalstøjgrænseværdi på 55 dB(A) i natperioden.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier danner grundlag for udpegninger af
arealer og for behandling af enkeltsager. I Skanderborg Kommune tilstræbes det at
undgå at blande bolig og erhverv, når der udlægges arealer til erhverv. Erhverv skal
her forstås som virksomheder og anlæg, der ligger i miljøklasse 3-4 og op.
Opstår der problemer som følge af etablering af støjende virksomhed eller lignende,
forudsættes disse generelt løst efter Miljøbeskyttelseslovens regler og ved en eventuel
miljøgodkendelse for virksomheden.
Se Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser her.

Særligt om støj fra veje, jernbaner og lignende
Støj fra veje, jernbaner og lignende kræver ikke tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.
Problemer vedrørende trafikstøj skal derfor så vidt muligt løses gennem planlægningen. Ved placering af nye veje, jernbaner og lignende bør det derfor tilstræbes, at de
vejledende grænseværdier for støjbelastningen af omkringliggende områder overholdes enten ved hjælp af afstand eller ved støjafskærmning.
12

Ved planlægning for nye byområder langs større veje og jernbaner skal det sikres, at
der etableres foranstaltninger, så de gældende vejledninger og normer for trafikstøj,
og støj og vibrationer fra jernbaner overholdes. Det kan fx sikres ved, at lokalplanen
indeholder nærmere bestemmelser om byggelinjer, bebyggelsens højde og omfang,
samt etablering af støjafskærmende foranstaltninger m.v.”
Bilag
Bilag 1: Kort over ordovernet vejstruktur, Skanderborg Kommune
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Vedr.: Høringssvar - Kommuneplan 2021
Forslag til nyt rammeområde LB.18.BE.03 - Høver
På vegne af Tage Andersen, ejer af ejendommen matr.nr. 10a og 7a m.fl. Høver By, Storring
beliggende Høvervej 36 og Ryvej 102, 8464 Galten fremsendes hermed høringssvar vedr.
den igangværende kommuneplanrevision for Skanderborg Kommune.
Høver og kommuneplanrevision 2021
Skanderborg Kommune har i perioden 12. maj - 28. juli 2021 sendt forslag til ny kommuneplan i offentlig høring. Den nye kommuneplan har fået undertitlen "Balanceret Vækst".
Som ejer af flere af byens nuværende og tidligere aktive landbrug i og omkring Høver, er
det naturligvis i Tage Andersens interesse at udviklingen af Høver lever op til kommuneplanens undertitel om balanceret vækst. På denne baggrund fremsættes hermed forslag om at
kommuneplanrevisionen bør omfatte et nyt rammeområde - LB.18.BE.03 - omfattende dele
af ejendommene Høvervej 36 og Ryvej 102 umiddelbart vest for Høvervej og nord for
Ryvej. Der vedlægges et kortbilag som viser det påtænkte omfang af rammeområdet.
Høver er en attraktiv landsby at bosætte sig i på tværs af generationer: I byen bor både
unge familier og ældre borgere. Bosætningsforholdene i byen skal afspejle denne efterspørgsel og således være varieret men under fortsat hensyntagen til og respekt for byens
historie og identitet som landsby. Dette var bl.a. tilvejebringelsen af Lokalplan 1004 omkring Edelsmindevej i den sydlige del af byen et ganske fint eksempel på.
I det offentliggjorte kommuneplanforslag udvides den eksisterende lokalplanafgrænsning
(LB.18.BE.01) med et supplerende rammeområde (LB.18.BE.02) omkring ejendommen
Ryvej 70.
Efterspørgslen efter varierende boligtilbud i byen samtidigt med at flere af byens oprindelige gårde ikke længere er aktive og hvor bygningssættene blot får lov til at forfalde gør, at
en udvidelse af landsbyafgrænsningen mod vest med det hermed foreslåede rammeområde
LB.18.BE.03 synes oplagt og balanceret. Hvis ikke der skabes plangrundlag for en balanceret udvikling af ejendommene vil de tiloversblevne landbrugsbygninger i fremtiden blot forfalde yderligere hvilket på ingen måde vil være til gavn eller glæde for byens borgere.
I begge ender af voksenlivet er der blandt mange familier behov for mindre, funktionelt indrettede boliger med mindre tilhørende havearealer: Dette gælder både for den unge familie
som er på vej ind på boligmarkedet eller det ældre par som fortsat er mobile men som ønsker en mindre bolig uden stort løbende vedligehold. Her har Høver en attraktivt beliggenhed udenfor de større byer, men med nærhed til Galten og beliggende tæt på hovedinfrastrukturåren ved Herningmotorvejen.
Ved at inddrage de viste dele af ejendommene Høvervej 36 og Ryvej 102 under landsbyafgrænsningen skabes rammerne for en balanceret vækst i Høver, hvorved der samtidigt vil
kunne ryddes op i den tiloversblevne bygningsmasse bestående af de inaktive driftsbygnin-

ger på ejendommene. For så vidt angår den østligste driftsbygning på matr.nr. 7a påtænktes denne nedrevet i forbindelse med områdets realisering således at bygningens nuværende skyggegener på matr.nr. 10a elimineres.
Nyt rammeområde LB.18.BE.03
Indenfor det nye rammeområde påtænkes der opført en række mindre, veldisponerede enfamiliehuse i 1-1½ plan (f.eks. udformet som række-, kæde- eller klyngehuse), hvor placeringen af de enkelte huse naturligvis skal tage behørig afsæt i det omkringliggende landsbymiljø. Beliggenhedsplanen for indretningen af området skal således respektere den øvrige
landsbys identitet således at der opnås en balance mellem fornyelse/udvikling og bevarelse/identitet. Dette kan sikres yderligere gennem kommende lokalplanlægning for rammeområdet.
Bebyggelsens omfang m.v. (anvendelse, maksimal bebyggelsesprocentønskes m.v.) i det
nye rammeområde fastholde således fra den allerede eksisterende kommuneplanramme i
Høver (LB.18.BE.01).
...ooo000ooo...
Ejendommens ejer og jeg deltager gerne i en uddybende dialog med Skanderborg Kommune om det hermed fremsatte forslag om vedtagelse af et supplerende rammeområde
LB.18.BE.03 til sikring af Høvers udvikling og identitet igennem en balanceret vækst af
Byen som attraktivt bosætningssted.
Ved spørgsmål står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Jens-Erik Svensson
landinspektør
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

22.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Lars

Efternavn

Søgaard-Jensen

Vejnavn

Kirsebærhaven

Husnummer

19

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Danmarks naturfredningsforenings Høringssvar:
Skanderborg kommune
Plan, teknik og Miljø
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Forslag til Kommuneplan 2021 for Skanderborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg lokalafdeling har
ikke indsigelser mod kommuneplanforslaget, men det giver os
anledning til følgende bemærkninger:
DN anerkender Skanderborg Kommunes intentioner om at sikre
og styrke byernes grønne struktur, således som det giver sig
udtryk ved udlæg af nye rekreative områder både indenfor og
uden for den eksisterende kommuneplans rammer.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
OBEQYUD

Side 1 af 3
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Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
Kommuneplanforslaget indeholder ikke udlæg af nye
boligområder.
Der sker en udvidelse af landsbyernes afgrænsning ved
inddragelse af landbrugsbygninger, der ligger i landsbyen eller i
direkte tilknytning hertil. Dertil kommer to mindre udvidelser af
boligområderne i Javngyde og Blegind. Det giver ikke anledning
til bemærkninger herfra.
Det er positivt, at skovene nu også er med i den grønne struktur,
og at kommunen fortsat arbejder med at få de grønne
forbindelser mellem naturområderne styrket.
Retningslinje 7.7 Solenergi udlægger alene et område nær
Galten fjernvarmeværk til solfangere. DN skal opfordre
kommunen til snarest at udarbejde retningslinjer for placering og
udformning af solenergianlæg, således at der er et grundlag for at
behandle de 4 ansøgninger om solenergianlæg, der er fremsendt.
Ud over bemærkningerne til selve kommuneforslaget har DN
følgende kommentarer til aktuelle sager:
Der arbejdes med placering af et trailcenter på Fælleden.
Umiddelbart forekommer denne placering mindre
hensigtsmæssig, da det eneste tilgængelige skovområde på
nuværende tidspunkt er Anebjerg Skov. Den del af Anebjerg
Skov, der strækker sig fra Fælleden til Fruering er omgivet af nye
boligområder. Beboerne i disse områder samt beboerne i
Højvangen og Gram benytter denne del af skoven som
nærrekreativ område. Umiddelbart forekommer det vanskeligt, at
anlægge spor her til f.eks. heste og mountainbike, uden at der
opstår konflikter i forbindelse med familiernes daglige brug af
skovområdet. Man må jo forvente at med den centrale placering
af trailcentret samt de gode parkeringsmuligheder, vil det
tiltrække mange brugere udefra. DN finder det derfor nødvendigt,
at et kommende tillæg til kommuneplanen for et trailcenter
indeholder en redegørelse for anlæg af spor i skoven samt den
virkning det har på beboernes daglige brug af skoven.
DN er bekendt med, at ejeren af Vrold Skov (matr.nr. 10 bu,
Vrold, Skanderborg Jorder) har søgt om tilladelse til at deponere
80.000 m3 (klasse 2) jord, hvilket modsvarer 3.600 vognlæs (á 22
m3). Jorden tænkes deponeret langs jernbanen i en højde af
mere end 3 meter på et 26.000 m2 stort areal. I
kommuneplanforslaget udlægges rammeområde 11.R.08 Vrold
skov og nærliggende engområde (med indslag af mose) som et
større natur og jordbrugsområde, samt rekreativt område. Skoven
er fredskov og adskiller sammen med jernbanen Vrold fra
Skanderborg by. Skoven bruges meget som rekreativt sted for
borgere i Vrold og de tilgrænsende boligområder i Skanderborg
(f.eks. Skovparken og Legårdsparken). DN finder den
ovennævnte deponering i direkte modstrid med tankerne om, at
området skal anvendes til naturområde og rekreative formål.
Entreprenøren foreslår, at der på deponiet kan anlægges en
mountainbikebane, hvilket DN stiller sig skeptisk til, idet der
allerede i nærheden findes mountainbikespor i Skovlunden og i
Junges Plantage.
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling Skanderborg
Lars Søgaard-Jensen
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Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
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Dato og underskrift
Dato

Underskrift

22.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
OBEQYUD

Side 3 af 3

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

52

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

22.07.2021

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

72719611

Evt. P-nummer

1002380868

Navn

STJÆR SOGNS BORGERFORENING

Vejnavn

Tåstrupvej

Husnummer

4

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Storring-Stjærs Borgerforening, Storring-Stjær Menighedsråd,
Stjær Boldklub og Borgergruppen Storring Stjær i Udvikling
fremsender hermed høringssvar til udkast til Kommuneplan 21,
der er sendt i høring d. 12 maj 2021.
Høringssvaret er en udvidelse af kommunens fortællingen om
Stjærdistriktet, der indgår i udkast til Kommuneplan 21.
Høringssvaret bygger blandt andet på den udviklingsplan, som
blev udarbejdet i 2018 i en åben og inddragende proces med
flere borgermøder, og som blev præsenteret på Fælleden i
oktober 2018. Desuden har der i forbindelse med dette
høringssvar været afholdt et møde i gruppen Storring-Stjær i
udvikling.
Høringssvaret er vedlagt som bilag.
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Høringssvar til Kommuneplan 2021
Indledning
Storring-Stjærs Borgerforening, Storring-Stjær Menighedsråd, Stjær Boldklub og
Borgergruppen Storring Stjær i Udvikling fremsender hermed høringssvar til udkast til
Kommuneplan 21, der er sendt i høring d. 12 maj 2021.
Høringssvaret er en udvidelse af kommunens fortællingen om Stjærdistriktet, der indgår i
udkast til Kommuneplan 21.
Høringssvaret bygger blandt andet på den udviklingsplan, som blev udarbejdet i 2018 i en
åben og inddragende proces med flere borgermøder, og som blev præsenteret på Fælleden
i oktober 2018. Desuden har der i forbindelse med dette høringssvar været afholdt et møde i
gruppen Storring-Stjær i udvikling.

Stjær-distriktet
Distriktet rummer lokalcentret Stjær, landsbyen Storring mod nord og en større grusgrav
mod syd. Mod øst grænser distriktet op mod Aarhus Kommune, og mod nord møder
distriktet motorvejen mellem Aarhus-Silkeborg-Herning. Der bor ca. 1.500 indbyggere i
distriktet.
Stjær er et entreprenant aktivt landsbyfællesskab med et stort antal foreninger, laug og
fællesskaber. Der arbejdes på at skabe et godt og aktivt lokalt fritidsliv for alle aldre - og at
tage vare på nærmiljøet, både socialt, natur- og miljømæssigt. Borgerne finder det centralt,
at landsbykarakteren i distriktet bevares - og at den fremtidige byudvikling i Stjær bliver både
balanceret og bæredygtig.

BYER OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
Stjær er en af de større lokalcenterbyer med næsten 1.000 indbyggere.
Stjær består dels af en ældre bymidte centreret omkring kirke, brugs med lille bytorv samt
enkelte af de gamle gårde inden for bygrænsen og dels af parcelhuskvarterer, der er
forbundet med hinanden gennem stisystemer og fællesarealer med adgang for resten af
byen. Trods sin størrelse har Stjær således fortsat karakter af at være en landsby, hvilket
borgerne finder centralt at bevare gennem en byudvikling, der bl.a. understøtter fællesskab
og sammenhæng.
I 2019 blev der vedtaget en lokalplan for et boligområde ved Stjærvej med 22 nye grunde
(Filippavænget & Nymarksvej) og 10 nye lejeboliger (Pebbelparken). De fleste grunde er
bebygget, og området forventes færdigudbygget i løbet af indeværende år.

Vest for Stenskovvej er der for nyligt udlagt et større areal til boligformål med planer om
etablering af parcelhuse, rækkehuse og almene boliger. Området kan rumme forholdsvist
mange boliger og skal derfor udbygges i to etaper, startende med arealet nærmest den
eksisterende by. Lokalplanlægning forventes igangsat i 2021. Med dette boligpotentiale
forventes efterspørgslen på boliggrunde i distriktet at være dækket et godt stykke ind i
fremtiden.
Området vest for Stenskovvej indgår som en del af de mulige udstykninger, der blev
beskrevet i Stjærs udviklingsplan fra 2018, og som blandt andet byggede på en række
arbejdsmøder med interesserede borgere, en workshop samt besvarelser af et
spørgeskema omkring byudvikling og byvækst i Stjær. Udviklingsplanen fra 2018 er vedlagt
som bilag til dette høringssvar. Som det fremgår heraf, så var der ved udarbejdelsen af
udviklingsplanen i 2018 enighed om, at den fremtidige udvikling af Stjær skal ske som en
balanceret vækst. Ved udarbejdelse af udviklingsplanen blev der peget på mulige
udstykninger for at understøtte landsbybevarende funktioner som skolen, brugsen mv.. To
områder blev efterfølgende udpeget som perspektivareal til boligformål. Heraf udgør
området vest for Stenskovvej det ene område, mens det andet område ligger syd for byen.
På baggrund af Stjærs ønsker - beskrevet i Stjærs udviklingsplan fra 2018 - er nye
udstykninger blevet godkendt til fremtidige byudvikling. Dette hilser vi velkomment, da
udviklingen af byen giver mulighed for at understøtte de landsbybevarende funktioner. Der er
dog blandt flere lokale bekymring for, hvorvidt så store udstykninger er hensigtsmæssige, da
det vil betyde en stor vækst af en relativt lille by over potentielt kort tid. Der er desuden lokal
bekymring for, at udviklingen af byen vil blive skævvredet, da udviklingen alene er sket mod
nord. Det er heller ikke alle i byen, som er enige i, at Stjær skal fortsætte med at vokse. Det
er derfor helt afgørende, at den kommende byudvikling sker balanceret og
bæredygtigt, således at landsbyidentiteten bevares. Og i et tempo, hvor integrationen
af de nye tilflyttere og servicetilbud kan følge med udviklingen. Centralt i dette
høringssvar er nu, hvordan vi udstykker for at sikre, at Stjærs landsbyidentitet bevares. Vi
har derfor nedskrevet nogle principper, som ligger i tråd med og bygger videre på
udviklingsplanen fra 2018.
●

Balanceret vækst, hvor der sker en samtidig løbende tilpasning af kapaciteten i de
kommunale servicetilbud samt støtte til foreningsliv og andre
fællesskab-understøttende aktiviteter, så det sikres at nye tilflyttere kan integreres i
lokalsamfundet.

●

Boliger, der peger ind i fremtiden, hvor der fx etableres mindre boliger til ældre,
enlige eller fraskilte med børn, som ønsker at blive i lokalmiljøet, og hvor de nye
boligområders aftryk på klima og miljø er i fokus fra første spadestik.

●

Bevarelse af landsbymiljø og natur, hvor fx den gamle bymidtes kulturmiljø og
eksisterende grønne områder bevares. Landbymiljø og natur bør også bringes med
ind i nye boligområder - fx ved at bevare gamle træer og andre nuværende kultur- og
naturværdier i de nye boligområder. Det ønskes desuden undersøgt, om bevaring af
den gamle bymidte bedst kan understøttes af en landsbybevarende lokalplan, eller
om der er andre måder at sikre landsbyens karaktertræk.

●

Diversitet i bygningsmassen, hvor der sikres et bredt udvalg af boligtyper som fx
storparceller med små huse (tiny houses) kombineret med fællesarealer og plads til
opdyrkning af jorden, levefællesskaber, almene boliger, m.v.. Det bør tilstræbes at de
nye boligområder får en ‘selvgroet’ landsbykarakter med blandede alsidigt byggeri og
forskellige grundstørrelser imellem hinanden.

●

Fokus på fællesskaber og sammenhæng - både inden for de nybyggede
boligområder, men også mellem de nye områder og resten af byen. Dette kan bl.a.
understøttes af stisystemer, der skaber let adgang til resten af byen, men særligt
også gennem fællesarealer i de nye boligområder med funktioner, der giver resten af
byens borgere et naturligt ærinde i disse områder (fx multibaner, ny spejderhytte,
udendørs scene med tilskuerpladser.).

Dallandskabet nord for Stjær giver fantastiske udsigter fra byen i denne retning. Der er et
lokalt ønske om at bevare disse udsigter, og derfor ønsker man lokalt heller ikke omfattende
skovrejsning. Landskabets høje kvalitet betyder også, at byen ikke kan vokse yderligere i
denne retning, da landskabet er beskyttet af retningslinjer i kommuneplanen.
Af den grund er det naturligt at se mod syd for yderligere udviklingsmuligheder, når området
ved Stenskovvej er udbygget. Der er også et lokalt ønske om, at byen kan vokse i denne
retning i takt med, og under hensyntagen til ovenstående principper for udviklingen af Stjær.
Området syd for byen er fortsat tæt på den gamle bymidte, indkøbsmuligheder,
busstoppested, kirken m.m. og en udvikling i denne retning vil derfor være medvirkende til at
bevare byens naturlige centrum, ligesom det også vil være et attraktivt område for fx boliger
til ældre mennesker, der ønsker at bosætte sig i Stjær eller at blive boende i Stjær i en
mindre bolig. Området ligger desuden tæt på den tidligere grusgrav, hvor der er mulighed for
at etablere en lang række rekreative aktiviteter, og hvor adgangen hertil gennem det nye
boligområde kan medvirke til at skabe sammenhæng til resten af byen. En del af området
syd for byen har været udlagt som perspektivområde i en tidligere kommuneplan, og i
Udviklingsplanen for Stjær fra 2018 indgik også et område syd for byen til perspektivområde
for fremtidig byudvikling. Udviklingen af byen i den retning har tidligere været forhindret af
aktiviteterne i grusgraven syd for byen, men de områder, der ligger tættest på Stjær er nu
godkendt for efterbehandling, og dermed sker der ikke længere råstofgravning tæt på byen.
I forslaget til Kommuneplan 21 er det i fortællingen om Stjær beskrevet, at Byrådet vil
arbejde med fremtidige byudviklingsområder i Stjær med udgangspunkt i en helhedsplan,
hvor interesser omkring bosætningsmuligheder afvejes i forhold til kommunal service,
grundvandsinteresser, landskab, natur m.v. og i samarbejde med Region Midtjylland, der
varetager råstofinteressen. I den forbindelse bør de ovenstående principper for byens
udvikling også iagttages.
Der er et erhvervsområde i den østlige del af Stjær. Området er ikke fuldt udbygget, men der
ligger tre virksomheder her. Efterspørgslen på egentlige erhvervsgrunde i Stjær vurderes at
være faldende, at dømme på de sidste års udbygning i området.
Der er derudover en omfattende separatkloakering på vej i Stjær. Projektet er i opstartsfasen
og forventes at løbe til og med 2024.

Storring ligger nord for Stjær på den anden side af dalstrøget omkring Søballe. Landsbyen
har godt 260 indbyggere. Storring Kirke ligger som et markant pejlemærke på overkanten af
dalstrøget. Der er et lokalt ønske om at skabe en større fysisk forbindelse mellem Stjær og
Storring, hvilket konkret kan ske i form af en træallé. Etableringen af denne vil dog skulle ske
under størst mulig hensyntagen til dallandskabet.
Storring har et ønske om at udbygge, gerne med landbrugsparceller, f. eks. mod NV.

FORBINDELSER OG NETVÆRK
Distriktet orienterer sig primært imod Skanderborg, Galten-Skovby og Aarhus. Distriktet
betjenes af landeveje, der dels forbinder Stjær og Storring, men som også kobler distriktet
sammen med Galten-Skovby i nord og Hørning i syd. Fra Stjær kan man nå begge disse
centerbyer på ca. 10 minutter i bil, og Skanderborg kan nås på cirka 15 minutter i bil. Mod
nord-øst ligger byen Harlev, som kan nås på ca. 5 minutter i bil. Her er der bl.a. i forbindelse
med skolen en svømmehal, som især benyttes af mange børn fra Stjær. Da Aarhus
Kommune har ladet Harlev vokse en del gennem de seneste år, har de også styrket den
offentlige transport til Aarhus, hvilket især mange unge benytter sig af. Umiddelbart syd for
Stjær-distriktet kan der endvidere opnås forbindelse til rute 511, Stillingvej/Randersvej,
ligesom distriktet ligger med kort afstand til både E45 og Herningmotorvejen.
Gennem Stjær-distriktet kører busforbindelse til Galten-Skovby og Herskind mod nord og
Stilling/Skanderborg mod syd. Bussen kører kun på hverdage, mens der i weekender skal
anvendes flexbus. Der har tidligere været flere busforbindelser fra Stjær, herunder til Aarhus,
hvor mange af distriktets beboere arbejder eller uddanner sig.
Som del af det nye trafikforlig, der netop er indgået af alle Folketingets partier, indgår en ny
jernbaneforbindelsen mellem Aarhus og Silkeborg, der vil have stop i Galten. Et stoppested i
Galten med direkte forbindelse til både Aarhus og Silkeborg vil kunne have en positiv effekt
på muligheden for, at beboere i Stjær-distriktet fremadrettet vil kunne benytte kollektiv trafik.
Men da det forventes, at det tidligst vil være muligt at benytte den nye jernbaneforbindelse i
2032, er der i den mellemliggende periode behov for at arbejde med andre muligheder for
offentlig transport. Dette også set i lyset af den forventede vækst i de kommende år, hvor det
må forventes, at endnu flere vil have behov for at skulle bevæge sig mellem Stjær og
arbejdspladser/uddannelsesinstitutioner. Der er derfor et ønske om, at der i Skanderborg
Kommune arbejdes for at genoprette busforbindelser tværs over kommunegrænserne.
Ligeledes arbejdes der i Stjær med en vision om, at vi i Stjær-distriktet skal være Danmarks
bedste til privat kollektiv trafik, hvor bilister i distriktet udgør forbindelsen til buslinjer til
eksempelvis Aarhus og Silkeborg. Dette kan eksempelvis ske ved at etablere en række
blaffer-stoppesteder, hvor man kan få et lift til en nærmere bestemt buslinje med en af de
mange bilister, der hver morgen kører ud af distriktet og retur om aftenen.
Der er de sidste år arbejdet meget med at sikre skoleveje lokalt omkring skolen. Der er lokalt
et ønske om bedre stiforbindelser mellem de forskellige byområder i distriktet, samt
forbedrede trafik- og parkeringsforhold i Stjær. Forslag og ønsker til forbedring af trafik-,
parkerings- og stiforhold i Stjær, der kom frem i forbindelse med Stjærs udviklingsplan fra
2018 er beskrevet i udviklingsplanen, der er vedlagt som bilag til dette høringssvar. Der

ønskes desuden løbende dialog omkring de trafikale forhold i Storring og Stjær, da behovet
for tilpasning og udbygning kan ændres som følge af distriktets udvikling.
Stjær-distriktets beliggenhed i smuk natur med kuperet terræn gør området attraktivt for
motionscyklister. Derudover er der flere beboere, der særligt som sommeren anvender
cyklen som transportmiddel til og fra arbejde og/eller uddannelse. Der er pt. kun en enkelt
cykelsti i distriktet, nemlig stien mellem Stjær og Storring, og stien anvendes blandt andet af
elever på Stjærskolen, der bor i Storring. Der er et ønske om, at der fremadrettet arbejdes
med udbygning af cykelstierne indenfor og ud af distriktet - både med henblik på at forbedre
mulighederne for at benytte cyklen til transport, men også for at øge sikkerheden for
cyklisterne. Eksempelvis er der pt ingen cykelsti mellem distriktet og Skanderborg, hvor
mange af distriktets unge går på ungdomsuddannelse. Cykelstien kan med fordel også
forbinde Stjær-distriktet med De 7 Dale, hvor der også arbejdes på at udbygge og forbedre
cykelstier.
I fortællingen om ‘Forbindelser og netværk’ bør der også være en opmærksomhed på, at vi
alle går en fremtid i møde med grøn energi, og hvor eldrevne køretøjer på sigt må forventes
at blive de foretrukne transportmidler. Det er derfor af stor betydning, at elnettet udbygges i
distriktet, så denne udvikling bliver mulig og understøttet. Ligeledes bør der også være
opmærksomhed på, at den digitale infrastruktur understøtter fremtidens arbejdspladser, som
for manges vedkommende må forventes at ske med base i hjemmet eller et
kontorfællesskab i lokalmiljøet, og hvor digitale løsninger fremadrettet vil udgøre en stor del
af hverdagen. Der er således også et lokalt ønske om at etablere et kontorfællesskab i
Stjær.

FRITID OG NATUR
Inden for distriktet er der mange områder af særlig landskabelig og naturmæssig interesse.
Nordøst for Stjær ligger Stjær Stenskov, som er en del af en større fredning, der strækker sig
mod nord omkring Tåstrup Sø. Stenbestrøninger, som den man finder i Stjær Stenskov, er
sjældne i Danmark. Her er samtidig et beskyttet Natura 2000-område, som strækker sig ind i
Aarhus Kommune. Området udvides med en fredning af Lillering Skov og Tåstrup Sø (220
ha), som strækker sig fra Skanderborg Kommune ind i Aarhus Kommune. Det skal være
med til at naturbeskytte området og samtidig skabe øget offentlig adgang.
Sydvest for Storring ligger et stort samlet naturområde bestående af Præstegårdsskovene
og Gammelgård Sø. Præstegårdsskovene består af Gammeldam, Langskov og
Søhave/Søskoven (35,2 ha.). Kirkeskoven drives af menighedsrådet (og dermed også af
menigheden/borgerne) - og stilles til rådighed for områdets mange lokale interesser. Her er
bl.a. et stilleområde - og Gammeldam er udlagt til urørt skov. Stierne gennem skovene
forbinder Storring og Stjær, uden at man får asfalt under fødderne.
Præstegårdsskoven har en artsrig skovbundsvegetation med blandt andet den sjældne
orkidé, tyndakset gøgeurt. Gammelgård Sø, der blev drænet bort i 1930’erne, fremstår nu
som en mosaik af moser og forårsoversvømmede enge.

Sydvest for Stjær ligger Bakkeskoven og Bjørnebjerge, der er en markant knudret
skovbevokset bakkeformation, der er udpeget i kommuneplanen som område af særlig
landskabelig interesse.
Der er lokalt ønske om bedre adgang til naturen i distriktet, og de lokale er selv meget aktive
i at opnå målet: Stjær Trampesti Laug er en gruppe under Stjær Sogns Borgerforening, som
har som mål at skabe et net af simple stier og ruter i området, der blandt andet kan forbinde
byerne og give adgang til skove og andre naturområder. Der er allerede over 30 km.
afmærkede trampestier i området omkring Stjær og Storring, og en forbindende sti til
området De 7 Dale samt en vandresti til Aarhus-Ry er på ønskelisten.
Som det er beskrevet i afsnittet om ‘Byer og udviklingsmuligheder’, så er der lokalt et ønske
om, at der i forbindelse med udbygning af byen skal være fokus på fællesskaber og
sammenhæng. Eksempelvis ønskes det, at der etableres fællesarealer i de nye
boligområder med funktioner, der giver resten af byens borgere et naturligt ærinde i disse
områder (fx multibaner og ny spejderhytte). I den tidligere grusgrav er der lokale ønsker om,
at der blandt andet etableres en udendørs scene med tilskuerpladser, ligesom det ønskes
undersøgt, om der kan etableres en sø, der kan fungere som badesø om sommeren og
skøjtebane om vinteren.
Der er et lokalt ønske om genåbning af Møgeleng Bæk, og derved skabe
sammenhængende natur (ekstensive enge) mellem Natura 2000-området ved Tåstrupsø og
Præstegårdsskovene. Det vil desuden give mulighed for at etablere en grussti langs ådalen,
således at man kan færdes til fods eller på cykel langs dalen fra Aarhus til Ry.
I takt med at der separatkloakeres i Stjær, bliver rensningsanlægget nord for Stjær
overflødigt, og der bør udarbejdes en landskabsplan for området i samarbejde med
borgerne.
Der arbejdes desuden lokalt med placering af ‘natur-hotspot’, en destination placeret ude i
landskabet, som kan være et udflugtsmål og et opholdssted, f.eks. placering af
shelterpladser, synliggørelse af fortidsminder, fugletårn, opsætning af formidlingstavler og
mikroudstillinger.

DAGLIGDAGENS FUNKTIONER
Stjær og Storring har et stærkt samarbejde på tværs af byerne, hvilket for nyligt har medført,
at de to byers borgerforeninger er vedtaget sammenlagt under navnet Storring-Stjær Sogns
Borgerforening. Borgerforeningen har en aktiv rolle i udviklingen af distriktet og driver en
lang række initiativer. Borgerforeningen har f.eks. haft succes med at opnå støtte fra fonde
og lignende til forskellige projekter, herunder Stjær Fælleshave, der både omfatter en
opgradering af børnehavens legeplads, et madpakkehus og en fælles frugthave.
Stjærskolen er et-sporet fra 0.-9. klasse. Stjær-Storring Børnehus ligger på to matrikler i
henholdsvis Stjær og Storring. Afdelingen i Storring huser ca. 36 børn i alderen 0-4 år.
Afdelingen i Stjær er for børnene i aldersgruppen 4-6 år, og der er plads til ca. 55 børn. Den

er placeret på to lokaliteter; den ene centralt i Stjær og den anden i tæt tilknytning til hallen
og boldbanerne. Derudover er der flere dagplejere i distriktet.
Byrådet har oprettet en landsbyordning, hvor Stjærskolen og dagtilbuddet skal organiseres
omkring en ny struktur, og har afsat midler i 2023 til at flytte Stjær Børnehus over til
Stjærskolen. Der er store fordele ved at samle børnehavebørn og skolebørn på samme
matrikel, og det er desuden helt i tråd med planerne for et Kulturkraftværk i Stjær, der skal
binde skolen, dagtilbud, hallen, forsamlingshus, menighedsråd m.m. sammen på arealerne
omkring skolen og hallen.
I første halvdel af 2021 træffes der politisk beslutning om, hvordan landsbyordningen skal
implementeres. Det er i den forbindelse meget vigtigt at sikre, at den kommende
landsbyordning har kapacitet til at rumme den tilgang af børn, som bliver en naturlig følge af
den aktuelle og fremtidige byudvikling og deraf kommende vækst i befolkningstallet.
Velfungerende dag- og skoletilbud til alle nytilflyttede børn er desuden centralt i forhold til at
integrere nye familier i distriktet. Der er lokal opmærksomhed på, om det nuværende areal
til Stjær skole og idræt (Rammeområde 33.0.01) er tilstrækkeligt stort til at rumme den
nødvendige udbygning af både institutioner og tilhørende udearealer, og der bør derfor ses
på mulighederne for at udvide dette rammeområde.
Stjær Boldklub er den centrale aktør for fritidslivet i distriktet, og Stjær Boldklub udbyder en
lang række fritidstilbud til både børn, unge, voksne og ældre, ligesom boldklubben hvert år
arrangerer og afholder et stort udendørs håndboldstævne. Derudover findes der i byen en
aktiv spejderklub, en cykelklub, vandregrupper og en lang række andre foreninger, der
tilbyder fritidsaktiviteter til beboere i distriktet. Som tidligere nævnt kan nogle af
fritidstilbuddene i fremtiden med fordel placeres i de nye områder af byen for at trække folk
hertil og binde de forskellige bydele sammen.
I både Stjær og Storring ligger endvidere forsamlingshuse, der rummer diverse lokale
begivenheder og udlejes til private arrangementer. Desuden er der i Stjær en Dagli'Brugs, et
pizzeria, en blomsterbutik, to frisørsaloner og en række andre virksomheder beliggende
rundt omkring i byen. Flere af butikkerne ligger omkring det centrale bytorv, som der er et
stort ønske om at bevare som et livligt centrum. For at understøtte denne udvikling og
samtidig muliggøre at flere i fremtiden kan arbejde helt eller delvist hjemmefra arbejdes der
lokalt med mulighederne for at etablere et kontorfællesskab i bymidten.
Der er kirker i både Storring og Stjær. Stjær Kirke er en gammel romansk kirke, der blandt
andet har smukke granitstenskvadre som portal til indgangen, et hovedværk fra
middelalderen. Præstegårdshaven i Storring (2,7 ha.) er en bevaringsværdig park omsluttet
af en fredet stensætning og med offentlig adgang via stier til præstegårdsskovene. Haven
danner ramme om mange aktiviteter, bla. gudstjenester og sommermøder, som årligt gæstes
af flere tusinde mennesker. Storring-Stjær pastorat (som også Høver er en del af) er et
landsogn med fastboende præst med familie, bosat i præstegården i Storring. Familien
indgår naturligt i byernes fællesskaber, hvilket giver stor nærhed og fortrolighed. Kirken er et
kulturelt kraftcenter, der favner og udbyder mange kirkelige og kulturelle aktiviteter på tværs
af alder og sociale forskelle. Der er mange frivillige tilknyttet, og konfirmandstuen, der ligger
ved præstegården, bruges til samtaler, undervisning, kor, foredrag, møder m.v. Kirken og
præsten er en af de centrale grundpiller i distrikter, og det er derfor af stor betydning for

sammenhængskraften i området, at Storring-Stjær pastorat fremadrettet bevares som et
landsogn med fastboende præst med familie.
Med venlig hilsen
Storring-Stjærs Borgerforening, Storring-Stjær Menighedsråd, Stjær Boldklub og
Borgergruppen Storring Stjær i Udvikling

-------------------------------------------------------------------------------Bilag 1
Menighedsrådets input til kommuneplanen
Vi ser Storring-Stjær pastorat (som Høver er en del af), som et landsogn med fastboende præst med
familie. Præst og familie bor i præstegården i Storring. Dette giver en helt særlig fortrolighed, nærhed
og tilknytning til kirken, som kendetegner Storring, Stjær og Høver.
Præsten er et kendt ansigt i byerne, og familien indgår naturligt i byernes fællesskaber. Det betyder
noget at man kan møde præsten på trampestierne, på boldbanen og andre steder til en uformel snak
eller en mere dyb og eksistentiel samtale.
Fortroligheden med kirken betyder, at der er et aktivt kirkeliv, frem for at kirken blot at blive brugt som
lejlighedskirke ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse/bisættelse.
Kirken er et kulturelt kraftcenter, der favner og udbyder mange kirkelige og kulturelle aktiviteter for alle
på tværs af alder og sociale forskelle. Der er mange frivillige.
I forbindelse med præstegården ligger konfirmandstuen, som bruges til samtaler, undervisning, kor,
foredrag, møder m.v.
Her finder man også Præstegårdshaven på 2,7 ha., som er en bevaringsværdig og storslået park.
Haven omkranses af kærlighedsstien, som benyttes meget, og hvorfra man har et fantastisk udsyn
mod syd. Kærlighedsstien er forbundet med stierne i Præstegårdsskovene. Haven bruges flere gange
om året som et mødested og danner ramme om gudstjenester og det årlige sommermøde omkring
Skt. Hans. Til sommermødet gæstes haven af flere tusinde mennesker, og områdets institutioner
gæster haven i forbindelse med forskellige aktivister, spejder lejer, skt. hans fest m.v. Her mødes man
på tværs af Storring og Stjær. Haven benyttes også som et yndet udflugtsmål for Storring Børnehave
og andre. I haven findes flere store og gamle træer bl. a. en pragtfuld rødbøg og et tulipantræ. Haven
er omsluttet af en stensætning, der er fredet.
Præstegårdsskovene består af Gammeldam, Langskov og Søhave/Søskoven udgør 35,2 ha. Stierne
gennem skovene forbinder Storring og Stjær, uden at man får asfalt under fødderne. Fælles for
skovene er, at det er et stilleområde. Gammeldam er endvidere udlagt til urørt skov.
Storring børnehave – Danmarks smukkest beliggende børnehave, der ligger på kirkens udlejede jord.
Det er menighedsrådet og dermed også menigheden/borgerne i Storring, Stjær og Høver, der"ejer" og
driver præstegården, konfirmandstuen, præstegårdshaven og præstegårdskovene.
I Storring er der et forsamlingshus, der har tradition for at samarbejde med kirken.
Storring har et ønske om at udbygge, gerne med landbrugsparceller, f. eks. mod NV.
I Høver er der et aktivt og rigt liv omkring beboerhus og legeplads.

Kirkerne:
Indtil 1978 var Storring hovedsogn for sogne Stjær og Galten, med præstegården beliggende i
Storring. Galten blev skilt fra i 1978 som et selvstændigt sogn. Præstegården i Storring er fra 1933,
før den lå en gammel firelænget præstegård med et anseligt jordlod tilhørende, dette senere skilt fra,
skoven bibeholdt.
Storring kirke fra 1890 nygotisk kirkebygning, også kaldet ”Domkirken” rigt udsmykket med inventar
fra den gamle granitkvadre kirke og freskomalerier i koret af apostlene med inspiration fra
Thorvaldsens marmorfigur i vor frue kirke i København. Træloftet i kirkeskibet er formet som skroget
på et skib. Besøges af mange.
Stjær kirke er fra middelalderen. Den rigt udsmykkede granitportal mod syd er et hovedværk fra
middelalderen. Kirken fik i 2018 nyt våbenhus mod nord. Det er ny flot ny arkitektur.
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Dette er fælles forslag fra borgerne i Stjær til Skanderborg Kommune som til kommunens
arbejde med tillæg til kommuneplanen samt generelt ønsker for byen og det fremtidige
samarbejde med kommunen. Dette er en samling af i alt syv dokumenter, der er udarbejdet
af forskellige arbejdsgrupper. Først er der en procesbeskrivelse, som bl.a. redegør for
legitimiteten i, at forslagene bredt repræsenterer og har opbakning blandt borgerne i Stjær.
Herefter følger de konkrete forslag fra de enkelte arbejdsgrupper.
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Procesbeskrivelse
Organisering i Stjær
Byvækst og udstykninger
Bymidten og bymiljø
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Stjær Kulturkraftværk

Kontaktperson: Jesper Lumbye Andersen, JesperLA@stjaer.net
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Revision: 2018-05-21
Denne procesbeskrivelse omhandler tilblivelsen af de forslag, der er indsendt fælles fra
borgere i Stjær til Skanderborg Kommune i forbindelse med kommunens arbejde med at
lave tillæg til kommuneplanen i 2018. Formålet med procesbeskrivelsen er at dokumentere
graden af involvering af borgerne i Stjær og dermed validiteten af de indsendte forslag.

Fokusområder og Arbejdsgrupper
Som det beskrives senere, er der blevet dannet syv arbejdsgrupper i starten af året,
svarende til syv fokusområder. Arbejdsgrupperne består i alt af en halv snes borgere fra
Stjær. Disse borgere er også med i flere andre sammenhænge, bl.a. Stjær Trampesti Laug,
Stjær Byforskønnelse, Menighedsrådet for Storring-Stjær sogne, Skolebestyrelsen ved
Stjærskolen, Stjær Sogns Borgerforening, Stjær Boldklub og KFUM Spejderne i Stjær samt
nogle af lodsejerne. Det har givet en meget nuanceret tilgang og har betydet, at mange
hensyn er blevet tilgodeset. De syv fokusområder er:
● Organisering
● Byvækst (udstykninger - boliger og erhverv)
● Bymidten & bymiljø
● Natur & friluftsliv
● Transport & infrastruktur
● Aktivitet & fællesskab
● Kulturkraftværket

Processens kronologiske forløb
2018-01-03: Formøde
Formøde inden Skanderborg Kommunes inspirationsmøde. To borgere i Stjær tog initiativ til
et formøde og inviterede andre borgere, som de vidste normalt var involverede i lignende
aktiviteter. Der var ca. 10 deltagere i mødet.

2018-01-09: Skanderborg Kommunes inspirationsmøde
Skanderborg Kommunes inspirationsmøde om udvikling i landsbyer og lokalcenterbyer. Ud
over kommunens egen annoncering, annoncerede borgerforeningen med et stort A-skilt ved
Brugsen for at hjælpe med at gøre opmærksom på arrangementet. Ud over dem, der havde
været med til formødet deltog ca. lige så mange borger fra Stjær i inspirationsmødet. Der var
ca. 20 deltagere fra Stjær ved inspirationsmødet.

2018-01-16: Arbejdsmøde og workshop
Opsamling på indtryk fra inspirationsmødet. Brainstorming på idéer for Stjær. Gruppering af
idéer til 7 fokusområder og dannelse af tilsvarende 7 arbejdsgrupper. Alle fra Stjær, der
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havde været med til inspirationsmødet blev inviteret. Der deltog ca. 10 i dette arbejdsmøde
og workshop. Der blev lagt en overordnet tidsplan for resten af processen frem mod
deadline for indsendelse af forslag til kommunen d. 1. juni. Overordnet tidsplan:
● Januar: (Formøde, inspirationsmøde, arbejdsmøde)
● Februar: Involvering af relevante interessenter, borgermøde/workshop d. 26/2.
● Marts: ● April: Kvalificering (møde med rep. for kommunen)
● Maj: Borgermøde (primo maj) mhp. legitimering
● Juni: Deadline d. 1/6.

2018 Februar:
Arbejdsgrupper forbereder oplæg til borgermøde og workshop mhp. på inspiration fra og
yderlig involvering af borgere i Stjær. To af arbejdsgrupperne havde i løbet af denne periode
arbejdsmøder, hvor mange af de lokale lodsejere deltog for at være sikker på at få involveret
nøgleinteressenter i udarbejdelsen af oplæggene. Arbejdsgrupperne prioriterede at kunne
præsentere nogle oplæg, som der ikke på forhånd var modstand imod.

2018-02-26: Borgermøde og workshop
Formålet med dette møde var præsentere de første tanker og idéer samt at komme i dialog
med de andre borgere i Stjær for at få inspiration og åbne op for, at flere borgere skulle have
mulighed for at deltage og bidrage til arbejdet. Ved dette møde deltog ca. 75 borgere fra
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Stjær. Mødet blev afholdt på Stjærskolen. Det var blevet annonceret på den lokale
Facebook-gruppe med ca. 1000 følgere, en lokal nyheds-email-gruppe med ca. 400
medlemmer, plakatopslag i A2 størrelse rundt om i byen, samt opslag i A4 størrelse i
Brugsen og forsamlingshuset. Endelig var der godt en uge før mødet en artikel i Galten
Folkeblad om arrangementet.
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2018 marts:
Arbejdsgrupperne arbejder med at konkretisere indholdet af forslagene til kommunen.

2018-04-03:
Opfølgning på borgermøde og workshop. Arbejdsmøde, hvor medlemmerne af
arbejdsgrupperne deltog for at samle op på input fra workshoppen. Der deltog ca. 10 i dette
arbejdsmøde.

2018-04-17: Møde med repræsentanter for Skanderborg Kommune
Møde med repræsentanter for Skanderborg Kommune mhp. forventningsafstemning i
forhold til de forslag, der indsendes. Der deltog 5 repræsentanter fra arbejdsgrupperne i
Stjær og 5 repræsentanter fra kommunen.

2018 ultimo april og primo maj:
Arbejdsgrupperne forberedte dokumenter med forslag til kommunen samt oplæg til det
forestående borgermøde. Nogle af arbejdsgrupperne havde møder, hvor andre af de
tidligere omtalte nøgle-interessenter igen deltog.

2018-05-07: Borgermøde
Arbejdsgrupperne præsenterer indholdet af forslagene til kommunen mhp. at få feedback til
justering af forslagene. Formålet med borgermødet var at få legitimeret forslagene, således
at de kunne betragtes som et fælles oplæg repræsenterende borgerne i Stjær. Borgermødet
blev annonceret og omtalt på samme måde som det første borgermøde. Der var ca. 25
deltagere.
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2018 Maj:
Arbejdsgrupperne færdiggør forslag til kommunen.

2018-05-21:
Arbejdsgrupperne rundsender de endelige dokumenter til korrekturlæsning.

2018-05-28:
Arbejdsgrupperne mødes til en fælles gennemgang af dokumenterne med forslagene til
kommunen.
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Organisering i Stjær

samarbejde med kommunen og samarbejde imellem foreninger/ grupper /erhverv
Vision

Idéer til Implementering

Vi vil i Stjær...
• gerne styrke samarbejdet mellem lokale
foreninger og grupper.
• opnå en helhed og en følelse af et større
fællesskab.
• se vores landsby i større perspektiv og
møde fremtidens udfordringer sammen.
• hjælpe hinanden og tilstræbe at støtte
konstruktivt op om hinandens aktiviteter.

For at styrke samarbejdet mellem lokale foreninger og grupper samt øge fællesskab og engagement blandt borgerne i lokalsamfundet kunne der
være de følgende tiltag:

Vi vil som borgere...
• gerne have et tættere samarbejde med
kommunen.
• være høringspart, så vi kan blive inddraget
og spurgt til råds når der er planer om at
ændre noget, som har indflydelse på
landsbyen og lokalområdet.
• ligeledes have let adgang til at komme i
dialog med kommunen, når der f.eks.
opstår udfordringer, uhensigtsmæssigheder eller vi har forslag til, hvordan noget
kunne gøres mere hensigtsmæssigt for
borgerne.
Kommunen...
kan forvente et aktiv og engageret borgerskab
som tager vare på nærmiljøet nu og i
fremtiden.

•

Etablering af et Lokalråd i samråd med kommunen - for at skabe et tæt samarbejde med kommunen. Ved at være høringspart i sager, der
handler om Stjær eller om landsbyer generelt, kan der skabes motivation for inddragelse gennem reel indflydelse.

•

Repræsentanter mødes en gang årligt til en Landsbysamling, hvor vi deler planerne for det kommende år, og hvor der kan netværkes og opnås
synergi.
Brug af en fælles “by-kalender”, som vedligeholdes omhyggeligt og som er meget synlig. Alle borgere kan holdes informeret og vi kan
forebygge, at forskellige arrangementer, som henvender sig til de samme grupper af borgere, er sammenfaldende.

•
•
•
•

•

Oprettelse af et fælles sekretariat, som kan hjælpe med koordinering mellem foreninger og grupper i løbet af året.
Et tæt samarbejde mellem lokalråd og sekretariatsfunktionen vil kunne sikre, at alle relevante parter i lokalområdet bliver inddraget, når
kommunen ønsker input fra lokalområdet.
Et tæt samarbejde med den eksisterende borgerforening vil kunne give mulighed for at lokalråd og sekretariat kan gøre brug af de
eksisterende faciliteter og den eksisterende “infrastruktur”, så medlemmerne af sekretariatet og lokalrådet kan fokusere deres energi på
indhold frem for struktur og formalia. Eksisterende kommunikationskanaler, som sekretariatet vil kunne gøre brug af, er f.eks.
• Stjær Avis: Halvårlig (tidligere kvartalsvis) husstandsomdelt tryksag. Omdeles til ca. 750 husstande i Storring, Stjær og Søballe.
• Stjaer.net: Internet-baseret web-portal med integreret mulighed for udsendelse af nyheds-email (pt. ca. 400 abonnenter). Indeholder
en samling af en række forskellige arrangementskalendere.
• Facebook-gruppen Borgere i Storring/Stjær: En aktiv gruppe med flere daglige opslag (pt. ca. 1000 medlemmer). Har en fælles
arrangementskalender for medlemmer af gruppen.
• Opslagstavle i Dagli’ Brugsen i Stjær.
Vores idéer til mulige supplerende kommunikationskanaler:
• En dedikeret Facebook-gruppe for informationer og debat med relation til lokalråds-lignende aktiviteter.
• En elektronisk informationsskærm i Dagli’ Brugsen i Stjær (og evt. andre steder), hvor der er mulighed for at nå borgere, der ikke
benytter Facebook. Samt generelt mere opmærksomhed omkring aktuelle begivenheder og informationer. Der er lavet aftale med
brugsuddeleren om hvor en skærm kan opsættes, og hvordan den skal driftes.
• Stjær på instagram, #kampagne, tradition, årshjul.
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Byvækst og udstykninger
I Stjær ligger der allerede relativt store arealer i perspektivområde til boliger. På nuværende tidspunkt
arbejdes der med konkrete udstykningsplaner for området syd for byen mellem Jeksenvej og Stjær Bakken
(dele af matr.17ax og 15a), og på arealet nord for byen vest for Stenskovvej (Matr. 6a).
Herudover arbejdes der på udvikling af det eksisterende byområde omkring Jeksenvej og Kollens Møllevej
(matr. 8i og 14v). I forbindelse hermed ønsker ejerne af matr. 8a en del af arealet inddraget som
perspektivområde for boliger jf. kort.
Stjær har behov for fornuftig vækst, og det er generelt opfattelsen, at det er de enkelte lodsejere, som i
samarbejde med kommunen, må være ansvarlig for at udviklingen af de fremtidige boligområder.
På baggrund af de seneste måneders arbejde, kan vi dog komme med en række indstillinger til den
fremtidige udvikling af Stjær. Disse indstillinger bygger på en række arbejdsmøder med interesserede
borgere, herunder en stor del af lodsejerne med jord omkring byen, erfaringer fra workshoppen den 26.
februar på Stjær Skole, og ikke mindst 42 besvarelser på et spørgeskema omkring byudvikling og byvækst i
Stjær.
Den fremtidige udvikling af Stjær bør bygge på følgende grundlag:
1) Balanceret vækst
Det har været drøftet, hvor stor Stjær må blive. Der er forskellige holdninger hertil, men dog
enighed om, at det er vigtigt, at Stjær har en størrelse og en tilvækst, hvor det er muligt at drive en
sund og velassorteret dagligvarebutik, hvor skolen kan bevares og et godt foreningsliv kan samle
byen.
Der indstilles derfor til, at kommunen har dette i tankerne i forbindelse med en udbygning og
udviklingen af Stjær.
2) En by for alle aldre
Stjær skal være en by, hvor man kan leve hele livet. I dag er byen primært præget af nye og ældre
parcelhuskvarterer. Der er kun et beskedent antal mindre boliger og lejeboliger. I forbindelse med
at boligmønstrene ændrer sig, og flere og flere bor alene, er der et øget behov for flere mindre
boliger. Samtidig betyder den nuværende boligsammensætning i Stjær, at ældre borgere enten må
blive boende i et (stort) parcelhus eller flytte fra byen.
Det fremtidige boligbyggeri i Stjær bør derfor indeholde større variation i boligtyperne, så der er
boliger for alle aldre og familiesammensætninger. Der er et udtrykt behov for flere almene boliger,
som netop kan være med til at give et mere varieret boligudbud. Vi har været kontakt til flere
almene boligselskaber, som er interesseret i at bygge boliger i byen, og det er således et stort ønske
om, at der tildeles kvoter til byggeri af almene boliger i Stjær.
3) Bevarelse af landsbymiljøet
Da de fremtidige udstykninger i Stjær med overvejende sandsynlighed vil være private
udstykninger. Derfor kan og skal vi som borgere ikke beslutte, hvad og hvor der skal bygges. Igen
kan vi kun opfordre til, at nyt byggeri tager hensyn til den øvrige bygningsmasse i byen, og at der
bedst mulig tages hensyn til ønsket om at bevare landsbymiljøet.
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Der ønskes et veludbygget stisystem, således at der er naturlige passager i mellem byområderne.
Cirkulation og adgang er med til at underbygge byens sammenhængskraft, herunder at det er en
by, hvor ”man kommer hinanden ved”.
4) Grønne områder og inddragelse af naturen
En af Stjærs største aktiver er byens beliggende og den omkringliggende natur. Naturen har jf.
vores spørgeskemaundersøgelse stor betydning for tilflytningen, og er en af de væsentligste
årsager til, at borgerne kan lide at bo i byen.
Fremtidige udstykninger bør i størst mulig omfang etableres med inddragelsen af grønne områder,
samt adgang og udsyn til den omkringliggende natur og landskab.

Kortudsnit af Stjær By. De røde felter er kommunens perspektivområder til byudvikling samt
et nyt forslag til mulig byvækstområde mod sydøst.
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Bymidten og bymiljø

Stjær bymidte set fra øst. Det grønne hjørne. Fx som Cykelmekka.
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Vi ønsker en klog byudvikling i Stjær. En klog byudvikling forstået som en samtænkning af flere formål og
hensyn i planlægningsfasen af kommende forandringer. Særligt for bymidten ønsker vi en udvikling, hvor
landsbyens særlige miljø og historie fortsat værnes om - hånd i hånd med nye tiltag som fx forbedringer af
trafikale forhold, for såvel fodgængere som bilister, øgede parkeringsmuligheder for Brugsen og kirken, og
samtidigt et fokus på de sociale aspekter og muligheden for det naturlige møde i landsbyens bymidte. Vi vil
desuden opfordre til, at nyt byggeri, herunder tilbygning m.v., tilpasser sig konteksten og skalaen i Stjær og
dermed i vid udstrækning ønsket om bevarelse af et landsbymiljø.
For at sikre den nødvendige sammenhæng samt en fornuftig økonomisk prioritering, bør kommunen derfor
i samarbejde med beboerne i Stjær udarbejde en helhedsplan for specielt bymidten. Bymidten er området
omkring kirken, Brugsen og nuværende børnehave, se kortudsnit. De allerede skitserede tanker fra
”forskønnelsesudvalget” vedr. området foran Brugsen kan oplagt inddrages i udarbejdelsen af en
overordnet plan.

Udover arealerne omkring skolen, sportspladsen og kirken er hovedparten af arealerne i byen privatejet.
Det er således den enkelte jord-/grundejer, som, i samarbejde med kommunen, kan beslutte, hvad der kan
og skal bygges, og hvordan det skal fremstå. Omkring bymidten er arealerne ligeledes enten privat ejendom
eller anvendes allerede til andre formål, såsom børnehave, forsamlingshus og parkeringsplads.

Følgende i området mener vi bør overvejes - også med henblik på ønsket om at etablere Kulturkraftværket:
1) Trafikale forbedringer
Tåstrupvej
Der har været flere drøftelser om, hvilken vej, som er ”hovedvejen” til byen, og Tåstrupvej
er en af kandidaterne. Tåstrupvej er smal og har bebyggelse helt ud til vejen på begge sider.
Der er kun fortov hen til forsamlingshuset, og vejen er derfor farlig for cykelister og gående,
som ikke anvender stien bag om forsamlingshuset. Tåstrupvej vil blive yderligere belastet af
trafik ved den planlagte udvidelse af byen mod syd og flere handlende i Brugsen.
Muligheden for en ny vej, som forbinder Tåstrupvej og Kollens Møllevej øst for byen bør
overvejes. Alternativt en ny vej, som leder trafikken uden om det snævre 90 graders sving
ved Tåstrupvej/Pebbelvej, og i stedet kører gennem ”erhvervsområdet”/
forsamlingshusgrunden.
’Krydset’ Tåstrupvej/Østerbro/Jeksenvej
Farligt kryds, som vil blive yderligere belastet i forbindelse med fremtidig byvækst, og i dag
også er belastet af en stigende gennemkørsel af byen. Farligheden består især af det
manglende overblik, når bilister kommer til krydset fra Jeksenvej. Muligheden for tiltag, der
kan sænke trafikhastigheden her samt øge udsynet, ønskes undersøgt yderligere. Fx ud fra
principper om ’shared spaces’, fartgener, zonemarkeringer og begrønning.
2) P-Pladser til handlende
Det nuværende parkeringsareal er i dag trafikalt set en udfordring. Hvis det skal være attraktivt at
handle i Brugsen, som er af vital betydning for byen, er det vigtigt at tilstrækkelige
parkeringsmuligheder, i et omfang der matcher et stigende klientel, tænkes ind i en plan for
området.
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3) Fremtidig anvendelse af (arealet ved) børnehaven/den gamle skole og forsamlingshuset
Børnehaven
Bygningen overfor Brugsen, der huser børnehaven i dag, er den gamle skole i byen og er med
til at fortælle historien om Stjær, på samme måde som de andre ældre huse, som fx det gamle
mejeri, frysehuset, telefoncentralen, resterne af møllen og det eksisterende forsamlingshus,
samt kirken naturligvis. Heraf er nogle konverterede i funktioner. Børnehaven som bygning har
i dag stort afkast og naturlighed i forhold til at skabe liv og møder i denne del af byen. Dette
skyldes i høj grad også placeringen overfor Brugsen netop på det sted, hvor Østerbro udvider
sig, så oplevelsen af et slags bytorv er mulig.
Flyttes børnehaven til skolens matrikel åbnes der for overordnet set tre forskellige scenarier:

Scenarie 1. Det ubebyggede areal gentænkes og bygningen på grunden bevares. Bygningen
kunne fornyes med nye funktioner. Intensiteten i området fastholdes dermed som et offentligt
tilgængeligt rekreativt areal og naturligt mødested for byen. Evt. med parkeringsmuligheder.
De historiske dimensioner fastholdes.
Idéer til nye funktioner kunne fx være: Et cykelmekka. GenBrugsen (fx med finere
affaldshåndtering ’cradle to cradle’ v/ung i arbejde el. lign.). Café. Kontorfællesskab eller andet
erhverv.
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Scenarie 2. Hele grunden omtænkes og anvendes til ny bygningsmasse. Fx nye mindre
rækkeboliger, fx ældreboliger, i en skala i overensstemmelse med det omgivende. Lille smal
gårdhave, let til indkøb og bus. Bymæssighed fx med fokus på et varieret boligudbud opnås
dermed i området. Markering af et centralt offentligt ’by’rum. Den historiske dimension som
sådan tabes.

Scenarie 3. Hele grunden omtænkes og anvendes til rekreative kvaliteter, i en samtænkning
med flere parkeringspladser. Området fastholdes dermed som et offentligt tilgængeligt
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rekreativt areal og et naturligt mødested for byen, forudsat at parkeringsaspektet ikke
overbetones. Etableringen af et sådant bytorv/rekreativt areal vil formentlig kun kunne
realiseres, såfremt Brugsen i samarbejde med kommunen køber hele eller dele af arealet. Den
historiske dimension som sådan tabes.
Forsamlingshuset
Det nuværende forsamlingshus er også med til at fortælle historien om Stjær på samme måde
som de andre ældre huse. Forsamlingshusets placering har dog ikke samme byrumsmæssige
potentiale sammenlignet med børnehaven. Som en fremtidig anvendelse af området ved
forsamlingshuset kunne en del af arealet være med til at løse de trafikale udfordringer på
Tåstrupvej, som nævnt ovenfor. Arealet kan desuden anvendes til boligformål og kunne
muligvis være attraktivt for en boligforening eller privat beboelse. Fjernes forsamlingshuset
mistes naturligvis også en historisk dimension.
4)

I forbindelse med opgravning af bymidten i forbindelse med separering af spildevand og klimasikring
bør planerne omkring trafikregulering og forskønnelse af bymidten tænkes ind.

Natur og Friluftsliv
Stjær ønsker at markere sig på god adgang til landskabet, naturen omkring byen og på naturhotspots. Det kunne være i kraft af disse forslag:
Stier og adgang til landskabet
I Stjær vil vi gerne have bedre og mere adgang til naturen og landskabet. I en rundspørge har det
vist sig at netop dette punkt er noget, der er et udtalt ønske for at forbedre.
Stjær ligger midt i landbrugslandet med marker på alle sider. Strukturudviklingen i landbruget har
gjort, at marker er slået sammen, og at skel og mindre markveje er nedlagt. Samtidig benyttes
mange arealer omkring byen til jagt, hvorfor der fra mange lodsejeres side ikke er den store
interesse i at åbne landskabet op for publikum, hvilket gør det svært at etablere nye stier.
Initiativgruppen ‘Stjær Trampestilaug’ arbejder aktivt på at realisere nye stier i samarbejde med
lokale lodsejere. Det vil være fint hvis der er yderligere samarbejde med kommunen om dette, fx
også omkring støtte til formidling, ‘dannelse’, og evt. samarbejde med skolerne.
På politisk plan kunne man arbejde med at skabe et økonomisk incitament for landbrugere til at
etablere 2m usprøjtede græsbræmmer langs markskel med oﬀentlig adgang, en såkaldt
‘fodpose’. En fodpose er vigtig for mange smådyr, fugle og insekter. Her kan søges føde,
støvbade og soles. En støtte fra kommunen på blot 50kr årligt pr. 100m x 2m fodpose vil være i
samme størrelsesorden, som det der typisk tjenes på det tilsvarende landbrugsareal. Hvis et
sådant støtte-formål kunne komme ind i fx en af de eksisterende puljer, ville det være nemmere at
skabe mere adgang til landskabet.
Natur-Hotspots
Et ‘natur hotspot’ er en destination placeret ude i landskabet, som kan være et udflugtsmål, et
opholdsstaed eller et sted med en oplevelse eller aktivitet. Dette giver en god anledning til at
komme ud i naturen, og kan dække fra stort til småt.
Vi har allerede et par velfungerende Natur-hotspots, fx et fugletårn, et shelter med bålplads,
bænke langs trampestier, osv. Fra kommunens side vil vi gerne have støtte og vejledning i forhold
til at opnå de rette tilladelser og finansiering.
Et forslag til fremtidige projekter er placering af et udsigtstårn på toppen af Bjørnebjergene. Det
kunne være relevant med et tårn, hvis der bliver etableret skovrejsning, hvorved der også mere
naturligt kan komme oﬀentlig adgang på arealet. Området er kortlagt som "skovrejsning ønsket"
af hensyn til beskyttelse af drikkevandet. Et tårn vil give mulighed for at komme op i niveau med
trætoppene og nyde det imponerende landskab.
Desuden er der udtrykt ønske om placering af shelterpladser, synliggørelse af fortidsminder,
opsætning af formidlingstavler, som fortæller en historie, mikroudstillinger og stilleområder.
Stjær Enge
I ådalen ‘Møgeleng’ nord for byen er der igangsat initiativer fra forskellige private lodsejeres side
ift. at reetablere engene mellem Stjær og Storing med ekstensiv afgræsning. Området strækker
sig fra Tåstrup Sø (Natura 2000 område) til Præstegårdsskovene. Som led i dette vil vi gerne
genåbne bækken ‘Møgeleng Bæk’, som lige nu føres i rør. Kommunen er allerede involveret i dette
projekt. Kommunens fortsatte rådgivning og støtte til projektansøgninger samt praktisk udførsel er
helt central for at sikre et godt resultat.

Vandresti Århus-Ry
Der har tidligere (muligvis i amternes tid) været ideer fremme om at fortsætte cykelsti-systemet fra
Århus og Årslev Engsø, forbi Taastrup Sø og ud mod Ry. Dette er vi blevet gjort opmærksomme
på i løbet af dette forberedelsesarbejde. Projektet blev ikke til noget, fordi der på det tidpunkt var
modstand mod ideen fra Tåstrup Sø-laug. Nu lader det imidlertid til, at der etableres grusstier som
en del af fredningen omkring Taastrup Sø. Det vil være en oplagt idé at genoverveje dette projekt,
og lave en decideret ådalsti af grus, som giver mulighed for at færdes til fods eller på cykel hele
vejen langs ådalen - væk fra vejene - helt fra Århus til Ry.
Landskab
Stjær karakteriseres mod syd af det storbakkede morænelandskab. Mod nord strækker et lang
bredt dalstrøg sig helt fra Brabrandsøen i øst til Ravnsø og Knudsø mod vest. Landskabet opleves
åbent og uden væsentlige tekniske forstyrrelse - med undtagelse af grusgravene og Stjær
Rensningsanlæg. Der er helt særlige udsigter, både fra bakkerne og på langs af ådalen med Stjær
og Storring placeret på overkanten af dalsiderne med synlige og karakteristiske kirketårne.
I Stjær vil vi gerne bevare udsigterne med de lange uforstyrrede kik ud over landskaberne. På
vores fælles møder er det mange gange blevet bemærket at disse landskabelige herligheder
tillægges stor værdi for borgerne, og vi vil gerne have, at kommunen aktivt deltager i at forvalte
disse. Området er følsomt overfor større tekniske anlæg, som ikke er tilpasset landskabet og skovrejsning i større udstrækning er ikke ønsket.
I de nuværende grusgrave bliver der muligheder for nye natur- og landskabsplaner i de
kommende år, når det skal afgøres hvorledes disse områder skal videreudvikles. Der er allerede
reetableringsplaner som en del af de foreliggende udvindingstilladelser, men måske kan de
forbedres i en større sammenhæng. Der bør udarbejdes en samlet landskabsplan for området
efter endt grusgravning. Der er et ønske fra borgernes side om, at de tidligere grusgrave udvikler
sig hen imod at skabe mere sammenhæng med de eksisterende natur- og skovområder som
Bakkeskoven, den gamle grusgrav og skovene ved Jeksen. Dette gælder både mht.
sammenhængende sti-adgang og sammenhængende flora/fauna-korridorer.
Landskabsudviklingen kan ske i form af en kombination af skovrejsning, der ikke forstyrrer
udsigterne og lysåbne naturomåder.
Rensningsanlæget nord for Stjær bør tilpasses landskabet, og i takt med at der separatkloakeres i
Stjær, hvorved anlægget overflødiggøres, skal der udarbejdes en landskabsplan for området.
Som det foreligger nu er det ikke kønt med diverse hegn og rod, og lyset dernede er ofte tændt
hele natten, hvilket skæmmer landskabet når det er mørkt. Desuden skal det sikres at den
planlagte regnvandsø ved pumpestationen indgår som en naturlig del af landskabet i fremtiden.

Infrastruktur i Stjær
I takt med Stjærs udvikling er der et stigende antal af bløde trafikkanter, ikke mindst de små borgere der
skal til og fra skole, eller til fritidsaktiviteter. Men også mange lægger vejen gennem byen på deres
cykelture i vores skønne natur.
Stjærs veje bliver også brugt til en smutvej, efter etableringen af Herning motorvejen, både biler og lastbiler
bruger især Stjærvej og Jeksenvej til at komme hurtigere mellem denne og E 45. Men også borger fra
Skovby og Galten vælger at køre gennem Stjær når de skal benytte motorvejen sydpå. Dette har betydet en
øget trafik på Stjærs veje til især stor fare for de bløde trafikanter.
Også bilernes hastighed på vejen omkring Stjær og gennem Stjær by er med årene blevet et stort problem.
Stjær er også ramt på sparekniven hvad angår den kollektive trafik. Der er ingen offentlig transport til byen i
weekenderne, som kan forbinde den med omverdenen. Dette er især et stort problem for byens unge og
ældre.

Indfaldsvejene
I forbindelse med at der bliver etableret nye udstykninger i Stjær ved Jeksenvej, Stjærvej og Tåstrupvej. Skal
der etableres fartdæmpende foranstaltninger, der vil være med til at nedsætte hastigheden ind i byen.

Cykelstier
Der etableres cykelstier på følgende strækninger.
Vesterbro og Stjærvej (mellem Søballe og Stjær)
Jeksenvej ( mellem Stjær og Randersvej)
Tåstrupvej (i Skanderborg kommune)
Gennemkørsel af tungekøretøjer
Der opsættes skilte med forbud for gennemkørsel af tunge køretøjer ( max. 5 tons) undtaget skal dog være
landsbrugskøretøjer
Fartdæmpning
Der etableres fartdæmpning ved indkørslen til skolen og ved brugsen. Det kan være en lille forhøjning af
vejbanen med rød asfalt.
På Toftkjærvej kan der etableres hindringer der er med til at stoppe den hurtigkørende trafik

Offentlig transport
I takt med at Stjær udbygges og at der etableres boliger til både unge og ældre, bliver vigtigheden af at
byen bindes sammen med omverdenen. Derfor har Stjær fremadrettet behov for at der også i weekenden
er offentlig transport til byen.
En ting er at borgerne i Stjær skal til og fra byen, men det skal også være muligt for dem at modtage
gæster.
Indenfor de nærmeste år, forventes at der bliver etableret et trinbræt ved Stilling station, og der er ingen
tvivl om at Stjær borgere der har deres arbejdsplads i den sydlige del og i centrum af Århus vil benytte
dette.
På sigt vil der også blive etableret en jernbaneline mellem Silkeborg og Århus og til den planlagte station
ved Klank er der behov for at man vil kunne komme til og fra

Allé ved indfaldsvejene
Ved alle indfaldsvejene etableres der alléer der vil være med til at gøre bilisterne opmærksom på at de nu
er på vej ind i en by. En allé vil også være med til at fortælle at man nu kommer til Stjær, hvor vi har masser
af natur.

Stjær Kulturkraftværk
Revision: 2018-05-21

Vision
Stjærskolen, Stjær Boldklub og Stjær Sogns Borgerforening er for ca. tre år siden gået ind i
et samarbejde om at skabe et fælles kulturkraftværk. Kulturkraftværket er et samlende sted,
hvor landsbyens borgere i alle aldre mødes. Vi vil i Stjær gerne bevare vigtige
landsbyfunktioner, så det kan blive ved med at være et attraktivt sted at bo. Vi vil gerne
understøtte landsbyidentiteten ved at fastholde lokal indflydelse, ejerskab og ansvarsfølelse.
Det er vores vision, at alle kulturbærende interessenter kan få mulighed for at blive
involveret i Kulturkraftværket. Vores vision er, at Stjær Kulturkraftværk er en
sammenhængende bygningsmasse, hvor sportshal, skole, mødelokaler, kantine, kultursal,
vuggestue og børnehave hænger sammen. Stjær Kulturkraftværk kan bygges i etaper ud fra
en fælles overordnet plan.

Baggrund
I Stjær er daginstitutionen, forsamlingshuset og boldklubbens klubhus utidssvarende
bygninger, som er i dårlig stand, har dårligt indeklima og er kostbare at vedligeholde. Nogle
af bygningerne er mere end 100 år gamle. I stedet for at bekoste store summer på
renoveringer, som reelt set er lappeløsninger, har initiativtagerne set et stort potentiale i at
samle aktiviteterne i nogle nye bygninger ved Stjærskolen og afhænde de gamle, spredt
liggende bygninger. Ved at samle aktiviteterne i en samlet bygningsmasse, kan der spares
penge ved at optimere driften. Endvidere kan det give en optimal udnyttelse af lokaler og
faciliteter både dag, aften og weekend.

Sammenhæng med andre visioner
Daginstitutionen og forsamlingshuset ligger begge på grunde i Stjær bymidte. Ved at disse
funktioner flyttes til hen til skolen, åbnes der for nye muligheder i Stjær bymidte. Dette er
beskrevet i et særskilt dokument.

Status pr. april 2018
●
●

●
●

Udarbejdet skitsetegninger og business case. Tilbud på proces og prospect.
Fremsat forslag om landsbyordning og Kulturkraftværk og været i dialog med
politiske udvalg, direktion og fagsekretariat. Byrådet afsat pulje på 700.000 kr. til
afklaring af matrikelfællesskab og landsbyordning i Stjær og Gl. Rye i 2018. Afholdt
møde med Børn og Undervisningsudvalget den 21.02.2018 om udmøntning af
puljen.
Afholdt borgermøde. Borgerforening fået positiv opbakning til at gå videre med
planerne om at indgå i et fælles kulturkraftværk samt sælge forsamlingshuset.
Etablering af 2-årig forsøgsperiode, hvor hallen tilknyttes Stjærskolen.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

22.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Karsten Krogh

Efternavn

Corydon

Jeg har ikke adresse i Danmark

✔

Adresselinje 1

Bleketrappene 2

Adresselinje 2

5018 Bergen

Adresselinje 3
Adresselinje 4
Adresselinje 5

Norge

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
IB56WPD

Jaungyde er som landsby kendetegnet ved sit gode fællesskab
og tryghed. Landsbyen har et præg af beboelse og landbrug
gennem århundreder, der ved mere eller mindre planløs udvikling
har resulteret i en charmerende udbredelse af den gamle,
hyggelige bykerne. Landsbyen ligger naturskønt med rekreative
muligheder specielt orienteret mod området omkring Ravnsø.
Byens befolkning ønsker ikke en massiv forøgelse af byens
indbyggertal eller udvidelse af byens areal. En evt. mindre
forøgelse af antal på enkelte matrikler ønskes indenfor, det
allerede eksisterende byareal, f.eks. på de ubebyggede
udstykninger på Gildebakken. Eller som det er sket ved Hyllingvej
1, 2 og 3, hvor gamle gårde er opdelt og integreret som en
naturlig del af byen med adgang til stier og grønne arealer. For at
sikre god integration i landsbyen er det vigtigt at der ikke skabes
lommer i byen, hvor der ikke er et naturligt flow igennem. Hvis et
område ligger isoleret og afkoblet fra resten af byen, vil der ikke
være gåture og social aktivitet i området og det vil få sin egen
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fortsat fra foregående side...
lukkede status. Det står meget tydeligt når de to nyeste kvarterer
Ilsøvej (fra 70-erne) og Gildebakken (fra 90-erne) sammenlignes:
Ilsøvej er et lukket vænge og derfor kun befærdet af vejens
beboerne, Gildebakken er åben i begge ender og indbyder derfor
til gåtur og hygge i mødet med resten af byen.
Trafikalt er der stort tryk på Tulstrupvejen der benyttes til
gennemrejse, men også til lokaltrafik orienteret mod Ry.
Tulstrupvejen er smal og klemt inde mellem skrænter og
bebyggelse og der er dårlig plads til krydsende trafik for slet ikke
at nævne bløde trafikanter. Hvor Tulstrupvej krydser Ravnsøvej,
er oversigtsforholdene dårlige og pladsen trang, forholdene er
ikke egnet for skolebørn og andre bløde trafikanter.
Udstykningsplaner på Ravnsøvej nord for Jaungyde:
Trafikalt vil en eventuel udstykning på ca. 10 grunde betyde
væesntlig mere trafik gennem krydset Ravnsøvej/Tulstrupvej. De
fleste af landsbyens børn skal passere krydset på vej til Ry,
Tulstrupvej er deres eneste mulighed for at cykle mod
Knudsøskolen og Ry, der er derfor ingen sikker skolevej fra
Ravnsøvej ind mod Ry. Ti nybyggede huse medfører ca 20 nye
biler i byen, da den kollektive trafik er begrænset til skolebussen.
Mange af de nye biler skal højest sandsynligt også ned gennem
det trange kryds. En øget trafikmængde i det allerede farlige
kryds taler også mod en udstykning.
Derudover er skolekapaciteten på den lokale Knudsøskole og
Mølleskolen udfordret, hvorfor et nybyggerkvarter i området med
potentielt 15-30 børn kun vil være en yderligere belastning på
områdets skoler og dagtilbud.
Trykket på områdets tilgængelige natur er øget de seneste år.
Arealet nord for byen er dyrkede arealer og ikke tilgængeligt til
rekreative formål og vil således ikke kunne tilbyde areal eller stier
for hundeluftning og ture i naturen. Tværtimod er en eksisterende
markvej ulovligt lukket fra området af projektansøgeren Morten
Holl. Denne markvej er brugt før i generationer af byens borgere,
skolebus og mælkevogn har kørt her i årtier. Derfor kan man nu
konstatere, at der er en konflikt mellem projektansøger og byens
borgere.
Sidst der var en større udstykning i Jaungyde, Gildbakken år
2000, blev byen stillet i udsigt at det drejede sig om ti grunde,
men efter der var nikket ja til den plan fra byen blev antallet øget
til 15. Det er også en bekymring i dette tilfælde at der potentielt er
risiko for yderligere projekter nord for byen, da Morten Holl jo har
ansøgt kommunen om at udstykke 30 matrikler.
Bemærkning til adresse: Jeg ejer hus på Gildebakken 5 i
Jaungyde, men bor pt i Norge. Jeg flytter tilbage til Gildebakken 5
den 4. august 2021.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

22.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
IB56WPD
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Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

23.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jette Balle

Efternavn

Hansen

Vejnavn

Ligustervej

Husnummer

29

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg giver hermed min støtte til projektet med opførelse af
ældrevenlige lejeboliger i Skovby i rammeområde 31-BE-01.
Der er adskillige lokale, der, som jeg selv, har udtrykt ønske om
at afhænde egen bolig til fordel for en mindre ældrevenlig
lejebolig i lokalområdet.
Placeringen på Ringvejen 22 og Skovlundvej 3 er perfekt i forhold
til busforbindelser og indkøbsmuligheder.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

23.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
MIPA4D5
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Arter og Naturbeskyttelse
Ref. lisan
Den 28. juli 2021

Bemærkning til Skanderborg Kommunes Forslag til Kommuneplan 2021-2032 fsva. Grønt Danmarkskort

Skanderborg Kommune har i deres naturforvaltning arbejdet meget med at udpege arealer i Natura 2000områderne ift. hvad der er egentlig natur (§3, habitatnatur og lign.), samt hvor der er potentiale for at
skabe natur eller økologiske forbindelser.
Denne differentierede udpegning har kommunen udtrykt ønske om at bevare i deres udpegninger til Grønt
Danmarkskort.
Miljøstyrelsen har aftalt med Skanderborg Kommune, at alle Natura 2000-områder på land ¨skal udpeges til
Grønt Danmarkskort med arealkategorien ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser” for at
overholde planlovens §11a stk. 1 nr. 14:
” varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede
naturområder samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske
forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort,”
Se også aftalenotatet sendt til kommunen fra Bolig- og Planstyrelsen den 16. juli 2021.

Skanderborg Kommune ønsker, som nævnt ovenfor, også at bevare deres udpegninger til potentiel natur
indenfor Natura 2000-områderne. Miljøstyrelsen vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke er i
overensstemmelse med hensigten med Grønt Danmarkskort, at der gradueres ift. udpegninger af
arealkategorier indenfor Natura 2000-områderne. Der bør kun forekomme én arealkategori for disse
områder, idet Natura 2000-områderne skal udgøre ”rygraden” i Grønt Danmarkskort.
Dobbeltudpegningerne kan forårsage, at der bl.a. kan opstå uklarhed i kortet og arealopgørelsen (et af de
nye redegørelseskrav). Skanderborg Kommune har i e-mail af 6. juli 2021 oplyst, at de vil forsøge at
afhjælpe denne uklarhed ved, at de trækker arealet af potentiel natur beliggende i Natura 2000-områderne
fra det totale areal af potentiel natur, således at det ikke tæller dobbelt i denne sammenhæng. Endvidere
vil kommunen tilføje en formulering, der redegør for dobbeltudpegningerne i redegørelsesteksten.
Miljøstyrelsen har ikke inden for høringsperioden haft mulighed for at nå til en endelig konklusion omkring,
hvorvidt dobbeltudpegningerne strider mod de nationale interesser for Grønt Danmarkskort.
For at fremme processen sender Miljøstyrelsen derfor disse almindelige bemærkninger, der ikke har
indsigelseskarakter og lægger op til videre dialog omkring emnet, blandt andet hvis det viser sig, at
dobbeltudpegningerne strider imod de nationale interesser.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

23.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Frida Krogh

Efternavn

Corydon

Vejnavn

Østre Havnepark

Husnummer

3

Etage

1

Side/Dør

0004

Postnummer

9000

By

Aalborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg er flyttet hjemmefra, men har boet de første 20 år af mit liv i
Jaungyde, og har derfor rigtig godt kendskab til den lille hyggelige
landsby.
Jaungyde er som landsby kendetegnet ved sit gode fællesskab
og tryghed. Landsbyen har et præg af beboelse og landbrug
gennem århundreder, der ved mere eller mindre planløs udvikling
har resulteret i en charmerende udbredelse af den gamle,
hyggelige bykerne. Landsbyen ligger naturskønt med rekreative
muligheder specielt orienteret mod området omkring Ravnsø.
Byens befolkning ønsker ikke en massiv forøgelse af byens
indbyggertal eller udvidelse af byens areal. En evt. mindre
forøgelse af antal på enkelte matrikler ønskes indenfor, det
allerede eksisterende byareal, f.eks. på de ubebyggede
udstykninger på Gildebakken. Eller som det er sket ved Hyllingvej
1, 2 og 3, hvor gamle gårde er opdelt og integreret som en
naturlig del af byen med adgang til stier og grønne arealer. For at
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fortsat fra foregående side...
sikre god integration i landsbyen er det vigtigt at der ikke skabes
lommer i byen, hvor der ikke er et naturligt flow igennem. Hvis et
område ligger isoleret og afkoblet fra resten af byen, vil der ikke
være gåture og social aktivitet i området og det vil få sin egen
lukkede status. Det står meget tydeligt når de to nyeste kvarterer
Ilsøvej (fra 70-erne) og Gildebakken (fra 90-erne) sammenlignes:
Ilsøvej er et lukket vænge og derfor kun befærdet af vejens
beboerne, Gildebakken er åben i begge ender og indbyder derfor
til gåtur og hygge i mødet med resten af byen.
Trafikalt er der stort tryk på Tulstrupvejen (Billede vedhæftes))
der benyttes til gennemrejse, men også til lokaltrafik orienteret
mod Ry. Tulstrupvejen er smal og klemt inde mellem skrænter og
bebyggelse og der er dårlig plads til krydsende trafik for slet ikke
at nævne bløde trafikanter. Hvor Tulstrupvej krydser Ravnsøvej,
er oversigtsforholdene dårlige og pladsen trang, forholdene er
ikke egnet for skolebørn og andre bløde trafikanter.
Udstykningsplaner på Ravnsøvej nord for Jaungyde:
Trafikalt vil en eventuel udstykning på ca. 10 grunde betyde
væesntlig mere trafik gennem krydset Ravnsøvej/Tulstrupvej. De
fleste af landsbyens børn skal passere krydset på vej til Ry,
Tulstrupvej er deres eneste mulighed for at cykle mod
Knudsøskolen og Ry, der er derfor ingen sikker skolevej fra
Ravnsøvej ind mod Ry. Ti nybyggede huse medfører ca 20 nye
biler i byen, da den kollektive trafik er begrænset til skolebussen.
Mange af de nye biler skal højest sandsynligt også ned gennem
det trange kryds. En øget trafikmængde i det allerede farlige
kryds taler også mod en udstykning.
Udstykningsplanen ligger tæt på forsamlingshuset, hvor der er
aktivitet og støj til sent på natten i forbindelse med udlejning og
fester.
Adgangen til forsamlingshuset er ud til Ravnsøvej, hvor
fortrappen praktisk talt ender ud på Ravnsøvej. Øget trafik og
flere beboere i området udgør en større risiko for trafikulykker
med festglade mennesker fra forsamlingshuset.
Derudover er skolekapaciteten på den lokale Knudsøskole og
Mølleskolen udfordret, hvorfor et nybyggerkvarter i området med
potentielt 15-30 børn kun vil være en yderligere belastning på
områdets skoler og dagtilbud.
Trykket på områdets tilgængelige natur er øget de seneste år.
Arealet nord for byen er dyrkede arealer og ikke tilgængeligt til
rekreative formål og vil således ikke kunne tilbyde areal eller stier
for hundeluftning og ture i naturen. Tværtimod er en eksisterende
markvej ulovligt lukket fra området af projektansøgeren Morten
Holl. Billedet vedhæftet. Denne markvej er brugt før i
generationer af byens borgere, skolebus og mælkevogn har kørt
her i årtier. Derfor kan man nu konstatere, at der er en konflikt
mellem projektansøger og byens borgere.
Sidst der var en større udstykning i Jaungyde, Gildbakken år
2000, blev byen stillet i udsigt at det drejede sig om ti grunde,
men efter der var nikket ja til den plan fra byen blev antallet øget
til 15. Det er også en bekymring i dette tilfælde at der potentielt er
risiko for yderligere projekter nord for byen, da Morten Holl jo har
ansøgt kommunen om at udstykke 30 matrikler.
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Høringssvar til forslaget til kommuneplan for 2021 – 2032 fra Socialdemokratisk
Partiforening i Skanderborg.
Indledningsvis ønsker vi at bemærke, at det omfattende planlægningsgrundlag både er interessant,
inspirerende og velskrevet, og formen kan sagtens være model for, hvordan andre af de redegørelser og
rapporter, der udarbejdes af Skanderborg kommune kan træde frem.
Dette forståeligt, at der i materialet henvises til forskellige politikområder, som alt andet lige, både inspirer
og udfordrer. Det sagtens kan, for den politisk interesserede anvendes efter at høringsprocessen er
afsluttet, til at blive fortrolig med de billeder, som materialet giver af Skanderborg kommune.
Derfor håber vi, at det samlede materiale vil være tilgængelig i lang tid.
Partiforeningen i Skanderborg, har valgt at være selektiv i sine kommentarer. Vi koncentrer os om
fortællingen om Skanderborg kommune, fortællingen om Skanderborg – Stilling og om fortællingen om
Herskind.
Ad fortællingen om Skanderborg kommune:
At beskrive Skanderborg som del af den Østjyske Millionby finder vi spændende og relevant. På samme
måde som Gudenåen ikke bekymrer sig om kommunegrænser, så opfatter vi, at angivelse af, at nu er vi
inden eller uden for Skanderborg kommune, som en servicemeddelelse, der ikke har den store betydning
for vores færden. Måske vil cyklister dog konstatere, at nogle kommuner har faktisk været bedre til end
andre kommuner, til at etablere cykelstier, og vedligeholdelsesstandarden for de kommunale veje, kan
variere fra kommune til kommune.
Selv om det er kendt viden, så forekommer det relevant at have fokus på den mobilitet som borgerne
repræsenterer i den funktionelle netværksby, og maksimalt synergieffekt opnås ved et tæt samarbejde
mellem byråd, forvaltninger, erhvervsliv gennem de mange forummer, der er dannet i det Østjyske
område.
Hvorvidt disse forummer kan bidrage til at genere løsninger i forhold til de to strategispor som der er
bærende i kommuneplanen – øget mobilitetsmuligheder samtidigt med at behovet for kørsel i egen bil
reduceres – og minimeret klimaaftryk og optimering og udnyttelse af vores arealressourcer forekommer
usikkert. Meget tyder på, at Skanderborg kommune også må træffe sine egne selvstændige beslutninger
Spejles disse perspektiver i de mange statslige infrastrukturprojekter, så vil visse af dem bidrage til
reduktion af privatbilismen, medens andre vil fremme brugen af den kollektive trafik. For os der det
åbenbart, at et mere finmasket busnetværk, er en forudsætning for at privatbilismen kan reduceres i en
millionby med behov for, at vi flytter os.
Det er derfor givet, at Skanderborg kommune har stor interesse for at blive hørt der, hvor planerne for den
kollektive trafik lægges, og skal fortsat være en aktiv spiller i det Midtjyske Trafikselskab.
At se Skanderborg kommune som en del af noget større, opfatter vi som perspektivrig, og kan med fordel
anvendes i en løbende afklaring af, hvad er vigtigt at have af faciliter i kommunen, og hvad kan vi med
fordel overlade til det store fællesskab.
Et sådant perspektiv kan være medfinansierende til at nogle af de behov, der er for at sikre bløde
trafikanter sikkerhed i trafikken.

I kommuneplanen sandsynliggøres, at der i planlægningsperioden fortsat vil være vækst i antallet af
indbyggere i Skanderborg kommune, dog vil antallet af tilflyttere være afhængigt af, at Skanderborg
kommune er en ”forstadskommune” til Århus, hvorved befolkningsudviklingen er påvirket af den generelle
vækst på landsplan.
Uden at vi har gode bud på hvordan, så er det nærliggende, at der arbejdes på at reducere effekten af den
generelle vækst eller mangel på samme på landsplan, sådan at Skanderborg kommune kan få det bedst
mulige stabile planlægningsgrundlag. Varierede planlægningsforudsætninger udfordrer for meget såvel
forvaltning som det politiske niveau.
Vi er selvfølgelig vidende om at øget befolkningstilvækst øger behovet for en række faciliteter til og for
børn og unge. I den forbindelse er det også vigtigt at erindre, at en stigende befolkning, også vil øget
behovet for fritidsaktiviteter til såvel idrætten, det idebestemte ungdomsarbejde og aftenskoler, og at
denne efterspørgsel indtænkes i de udbygningsplaner, der er for skoler og institutioner og øvrige
kommunale faciliteter.
I udviklingen af kommunen, bør der fortsat indtænkes opførelse af almennyttige boliger, sådan at
Skanderborg kommune kan fastholde sin diversitet og være en kommune, hvor der er plads til alle i det
store fællesskab.
Ældregruppen vil fortsat vokse i planperioden, og for at styrke denne gruppes sundhed, bør der indtænkes
forskellige former for sundhedsfremmeaktiviteter i den kommunale udbygning – den bedste sikring af sund
aldring og reduktion af behovet for kommunal service.
Nogle fra ældregruppen foretrækker boligformer, som er særligt indrettet for ældre. Et tæt samarbejde
mellem Skanderborg kommune, boligforeninger og repræsentanter fra ældrerådet, forventer vi kan genere
særlige boligløsninger for ældre, der har svært ved at håndtere det huslejeniveau, som det private
boligmarkedet byder på.
Ad fortællingen om Skanderborg – Stilling:
Hvis Skanderborg – Stilling kunne omplanlægges, så er vi ret så sikre på, at byerne ville blive designet på
nye måder, men vi er nu engang bundet at de spor som Valdemar den Store lagde, da han i sin tid byggede
borgen ved Skanderborg.
Vi er enige i at retningen efter at Anebjerg er fuld udbygget er Fruering og Virring. Hvis denne udbygning
skal rumme de hovedperspektiver, der er med kommuneplanen, minimering af biltrafik og udnyttelse af
ressourcer, bør der både tænkes i busser, gode cykelstier og byfortætninig. Måske skal etagebyggeri være
mere fremtrædende, end vi er vant til at se i nye boligområder. Meget tyder også på at mikrohuse skal
indgå i nye boligområder.
Der må være en særlig forpligtelse til at få de muligheder, der fremkommer ved at omdesigne Skanderborg
Station og genåbning af Stilling station, omsat til grønne trafikløsninger.
Det er forståeligt at trafikudfordringerne såvel i Skanderborg som Stilling fylder en hel del i fortællingen om
Skanderborg – Stilling, og at løsninger ønskes fundet. På den anden side, så er der vel en de,l der tyder på,
at en nemmere og enkel mulighed for at anvende egen bil, fremmer privat bilismen, så hvordan trafikken
kan forbedres uden mertrafik, er en udfordring, der må arbejdes med.
Vi har forståelse for, at byfortætning er nødvendigt af flere grunde. Både for at udnytte vore
naturressourcer bedst muligt, men den kan forhåbentlig også bidrage til at fastholde Skanderborg som en

god handelsby såvel for byens borgere som andre, der finder Skanderborg som et spændende sted at
handle.
Det er vores vurdering, at forretningsområdet i Skanderborg er mere udfordret, end hvad der er fremme i
fortællingen om Skanderborg. Det er korrekt, at tilsyneladende udnyttes den kapacitet, der er til handel af
forskellig art, men anvendes i stor udstrækning til forretningsaktiviteter, der ikke befordrer et spændende
byliv. Der er for mange genbrugsforretninger, bedemænd osv.
Ud fra de spor der er lagt, så er det ret så sikket, at såvel Skanderborg som Stilling fortsat vil ændre udtryk.
Hvorvidt entreprenørerne bare skal have lov til at boltre sig, eller der bør gennemføres strammere styring
af bygningernes udtryk er værd af overveje, men vi mener faktisk ikke at Skanderborg er blevet kønnere
gennem de seneste år. Dette tyder på behovet for en strammere styring af byggeriet.
Vi bifalder kommuneplanens intentioner om at Skanderborg skal bevare sine enestående naturområder,
endda at det udvikles gennem skovrejsninger, der er vigtige som rekreativt elementer for kommunes
borgere og fastholder Skanderborgområdet som et vigtigt område i det storslåede Søhøjland.
Ad fortællingen om Herskind distriktet:
Landsbyerne i Skanderborg kommune er en del af det netværk som udgør hele kommunen. I Herskind
distriktet bor ca. 3% af kommunens borgere. Vi antager, at nogle bor der som følge af, at de er født og
opvokset der, og finder at de bor et godt sted, andre har valgt landsbyen, da landsbyens særlige
livsmuligheder tiltaler dem.
Det er næppe Skanderborg kommunes opgave at bringe det tilbage, der var engang - et mangfoldigt
handels- og håndværksliv - men selvfølgelig skal distriktet have en særlig opmærksomhed, og hvis det er
muligt, må kommunen tage et medansvar for at de offentlige tilbud i distriktet fastholdes.
Det er i øvrigt vores indtryk, at landsbyerne generelt ønsker at fastholde den profil de har, men efterlyser
på den anden side også, at skoler og daginstitutioner bevares. Hvorvidt at disse samfund kan bevare det liv
som der kendes, er en udfordring, der måske kan håndteres i et tæt samarbejde med de
landsbyfællesskaber, der er dukket op de seneste år. De demografiske ændringer er også en udfordring i
landsbyer, da også landsbybeboerne bor i landsbyen gennem mange år. Over tid ændres børnefamilien til
en seniorfamilie, med de ændrede behov, der følger denne udvikling.
F. Socialdemokraterne i Skanderborg
Leo F. Hansen
Formand.
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Ry, 24.juli 2021
Høringssvar til Kommuneplan 2021-2032 fra Foreningen Ry Svømmehal, og
foreningen Fælles om Ry, som arbejder for indendørs svømmefaciliteter i Ry.
Foreningen Ry Svømmehal, som igennem de seneste 40 år med skiftende bestyrelser har
arbejdet på at realisere drømmen om en svømmehal/svømmefaciliteter i Ry, sender i
samarbejde med foreningen Fælles om Ry dette høringssvar til kommuneplanen.
I den siddende svømmehalsforeningsbestyrelse er vi nu, efter 4 års forarbejde med afsøgning
af forskellige lokaliteter og overvejelser af mulige svømmehalsmodeller, klar med et ideforslag
til et projekt, som peger på en placering i ”Ry Østby”.
Vi følger derfor de aktuelle planer om byudvikling i den østlige del af Ry og planerne om
etablering af bl.a. ny skole og institution i området ved hallerne/Ellemosen, da vi mener, at det
er den mest oplagte placering for en svømmehal i Ry.
Anbefaling til Kommuneplan 2021-2032 - planerne for byudvikling ”Ry Østby”
Det er vores ønske og anbefaling, at der i planerne for byudvikling i den østlige del af
Ry medtages placering af en svømmehal i området ved Ry Hallerne og Ellemosen og
at der angives et muligt byggefelt til formålet for derved at fremtidssikre, at der er
plads til en svømmehal.
Foreningen Fælles om Ry støtter Svømmehalsforeningens arbejde og begge foreninger ønsker
at fortsætte et allerede frugtbart og tæt sam-og udviklingsarbejde. Fælles om Ry arbejder
grundlæggende for en fortsat attraktiv udvikling af Ry og repræsenterer som
paraplyorganisation byens skoler, detailhandel, turisme, børn og unge, sport, erhverv og
kultur. Fælles om Ry ser et stort potentiale i svømmehalsprojektet og har prioriteret at støtte
projektets videre arbejde.
Baggrund for anbefalingen
I februar 2020 fik vi ved et borgermøde nedsat 5 arbejdsgrupper. Særligt 2 af
arbejdsgrupperne, Arkitektgruppen og Brugergruppen, formåede at overkomme coronatidens
udfordringer, og har bidraget med et uvurderligt stykke arbejde.
Arkitektgruppens professionelle indgang til en grundig undersøgelse resulterede i, at vi i
efteråret 2020 kunne fremlægge 10 mulige placeringer for embedsværket i Skanderborg
Kommune, heriblandt planchef Mikkel Lindskov Petersen.
Både arkitektgruppens og embedsværkets pile peger tydeligt i retning af en
placering omkring Ry Hallerne, Ellemosen og det nye skole- og institutionsbyggeri.
I bestyrelsen mener vi, at vores kommende svømmehals beliggenhed passer som fod i hose til
fortællingen om ”Hverdagens Centrum”, som omtales på kommunens hjemmeside.
Svømmefaciliteter passer godt ind i sammenhængen med ”Ry Østby og ny skole”, som
omtales i afsnittet ”Fortællingen” i oplægget til kommuneplanen. Det vil derfor være
naturligt at medtage Ry Svømmehal i et byggefelt, når der skal laves detailplanlægning for
Ellemosen.
Vores svømmehalsprojekt henvender sig til den brede befolkning og det er vores ambition, at
den kommende Ry Svømmehal skal være til gavn for alle byens borgere, fra vugge til grav.
Dermed mener vi også, der er mulighed for stor synergi og samspil mellem brugerne af de
nævnte institutioner i ”Ry Østby”. En svømmehal beliggende i samme nærområde som Ry

Hallerne vil fx understøtte denne institutions funktion som samlingspunkt for mange foreninger
og aktiviteter.
Tiden er inde og vi arbejder ihærdigt på projektet
I foråret 2021 har vi afholdt virtuelle kaffemøder med mange af byrådets politikere for at sikre
os en god dialog, og at alle partier kender til vores projekt.
Vi har oplevet, at vores projektide er blevet seriøst modtaget og at vores budskab om
ambitionerne for svømmefaciliteter i Ry er blevet positiv modtaget. Vi har fået ros for at have
gennemgået en frugtbar proces, der har gjort, at vi ved, hvad vi vil og hvor vi skal hen!
Ambitionerne er bl.a. et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt projekt, med en
aktivitetsmæssig nyskabende kant omkring motion leg og læring, og med en forankring i vores
lokalsamfund og natur.
Hvorfor svømmefaciliteter i Ry?
Naturen omkring os med søer, åer og vandløb drager os til søsports- og badeaktiviteter. Derfor
mener vi, det er (livs)vigtigt at skabe sikre rammer for, at flest mulige får mulighed for at lære
at svømme og at søsportsudøvere får mulighed for at styrke sikkerheden til søs. Dette sker
bedst i trygge svømmehalsrammer.
Vores behovsanalyse, lavet af Brugerarbejdsgruppen, peger endvidere på, at der er et stort
behov for fx faciliteter til
barsels- og spædbørnssvømning.
lære førskolebørn at svømme.
skolesvømning (børnetallet vokser i Ry og omegn, og det er dyrt og tidskrævende at
køre eleverne til andre byer)
give de unge et nyt sted, hvor de kan mødes i trygge rammer fx i ungdomsskoleregi,
med dykkerhold m.m.
generel motion for hele den brede befolkning.
socialt samvær med familien, vennerne, på tværs af generationer og med dem man
endnu ikke kender.
varmtvandstræning (antallet af ældre vokser, og levealderen stiger.)
behandling (Sclerosehospitalet, Ry Fysioterapi, Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen
har alle et behov og støtter tanken om svømmefaciliteter i Ry).
Vi håber på et godt og konstruktivt samarbejde for en snarlig realisering af en mangeårig drøm
om svømmefaciliteter i Ry. Første skridt er reservering af et byggefelt i Ry Øst.
På vegne af Foreningen Fælles om Ry og Foreningen Ry Svømmehal
Lone Nielsen
Fælles om Ry
https://www.ry.dk/faelles-om-ry/
Johan Elm Mikkelsen
Formand for foreningen Ry Svømmehal
https://rysvommehal.dk
https://www.facebook.com/rysvommehal
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jørn

Efternavn

Hansen

Vejnavn

Århusvej

Husnummer

208

Etage

st

Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Kære Skanderborg kommune.
Ang. kommuneplan forslag "30.E.08 - Klank"
Nu er det vel omkring 18 år siden man begyndte på
Erhvervspark Klank. Så nu er det eneste rigtige , at få den lagt
sammen med Marktoften.
Jeg går ikke ud fra, at der er nogen politikere der mener, at det er
en god ide, at der er boliger midt imellem Erhvervspark Klank og
Marktoften.
Så kom bare igang.
Jeg ser frem til, at høre fra Skanderborg Kommune om seriøse
hurtige løsninger. - Hellere i 2021/2022 end 2032

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Tina Christie

Efternavn

Fleischer

Vejnavn

Møllegade

Husnummer

18

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vedr. Kommuneplan 21
Som mangeårigt medlem af Danmarks Naturfredningsforening ,
lokalafdeling Skanderborg, er det - det grønne i den nye
kommuneplan der har interesse. Når jeg læser visionen for Grønt
Danmarks Kort i Skanderborg får jeg bare en masse
omrokeringer af tal og de sædvanlige politikker løfter om at
gennem samarbejde med borgerne og foreninger vil vi få en mere
grøn kommune med plads til alle!
Lad det dog komme an på en prøve- for når jeg kigger på F.eks.
Skanderborg Midtby - er den hverken blevet kønnere eller
grønnere fra den sidste kommuneplan i 2016. Nu skal der så
desværre bygges på den gamle Munkekro område og der er
blevet bygget nyt og højt på den gamle Rådhus plads. Hvor er
det lave byggeri I har lovet i årevis vedr. Adelgade og hvor bliver
de grønne åndehuller i byen af? Med håb om en grøn
virkeliggørelse / venlig hilsen Tina Fleischer - medlem af
bestyrelsen i DN
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Lars Brovn

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Johannelunden

Husnummer

15

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Hej.
1)
Som beboer i Virring vil jeg gerne at der i kommuneplanen
medtages at Virringvej skal udbygges således to biler kan
passere hinanden og der kan overhales uden risiko for cyklister.
Som cyklist oplever jeg mange farlige situationer ved
overhalinger. Jeg ved ligeledes at mange i Virring ikke vil have
deres børn cykler den vej af samme grund.
Med den udbygning som er sket i Virring over de seneste 10 år er
Virringvej ikke fuldt med og med flere udbygninger i fremtiden bør
der kigges på kapaciteten på Virringvej.
2)
Som ivrig MTB cyklist bruger jeg ofte de fine stier i har anlagt i
Anebjerg skov området, hvilket jeg godt vil rose kommunen for.
Jeg læser dermed med glæde at en udbygning til Virring og
Pilbro dalen kan ske.
Jeg håber i vil ændre det til vil ske fordi det vil være et klart plus
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for byen Virring at man som beboer i Virring vil kunne cykle til
Skanderborg via et stisystem.
Med venlig hilsen
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Steffen Terp

Efternavn

Thomsen

Vejnavn

Tordenskjoldsgade

Husnummer

8

Etage

1

Side/Dør
Postnummer

8200

By

Aarhus N

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Indenfor den fremlagte lokalramme LB.03.BE.03 - Alling Forte.
Står beskrevet:
"Inden for rammen kan der ikke ske yderligere bebyggelse ud
over mindre bebyggelse i tilknytning til den allerede eksisterende
bebyggelse på Forten. Der kan ikke ske bebyggelse på de
ubebyggede arealer. Dog er der på matr.nr. 35o Alling By, Alling
tilkendegivet at der kan opføres et enfamiliehus i 1½ plan
tilpasset i form, farver og materialer til placeringen i det særlige
kulturmiljø i Alling."
Hvorved der, i forslaget, effektivt nedlægges forbud mod
yderligere bebyggelse af forten i Alling By. Med undtagelse af
matr.nr. 35o.
Der skal gøres opmærksom på, at der også foreligger en
udstykningstilladelse, a. 13. september 2018 Sagsnr.: 01.03.03P19-20-18, på matr.nr. 35r, Ringvej 10C med henblik på salg
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som ubebygget grund med mulighed for opførelse af et
enfamiliehus.
Dermed anmodes om at der på lige fod for matr.nr. 35o i rammen
tilkendegives ønsket om at udvikle grunden til opførelse af et
enfamiliehus. Naturligvis tilpasset i form, farver og materialer til
placeringen i det særlige kulturmiljø i Alling.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Andet
Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 35r, Alling By.
- Birkhedevej-Landzonetilladelse.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.07.2021

Se signeringsoversigt
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Lennart Besser Fjordbak Sørensen
Birkhedevej 27
8680 Ry

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 35r Alling
By, Alling.
Kære Lennart Besser Fjordbak Sørensen,
Du får hermed landzonetilladelse til udstykning af matr. nr. 35r
Alling By, Alling, tilhørende adressen Birkhedevej 27, 8680 Ry.
Tilladelsen gælder alene til udstykning. Der kræves særskilt
landzonetilladelse og byggetilladelse til at opføre et hus på
grunden.

Dato
13. september 2018
Sagsnr.: 01.03.03-P19-20-18
Din reference
Louise Friis Hansen
Tlf.: 87947731
Telefontider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Ejendommen er markeret med en rød prik på kortet herunder.
Åbningstider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

© Kortet må alene anvendes iflg. aftale med kortejer.

Du må ikke bruge tilladelsen endnu
Du må ikke bruge landzonetilladelsen, før klagefristen er udløbet
den 15. oktober 2018. Hvis vi modtager en klage over tilladelsen,
må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort
sagen. Nævnet kan dog bestemme andet i særlige tilfælde.
Hvis vi modtager en klage, får du besked med det samme. Hører
du ikke fra os efter klagefristens udløb, har vi ikke modtaget
klager og du kan benytte landzonetilladelsen.
Det ansøgte projekt
Du har søgt om tilladelse til, udstykning af matr.nr. 35r Alling
By, Alling. Matriklen ønskes udstykket med henblik på salg som
ubebygget grund med mulighed for opførelse af et enfamiliehus.

Teknik og Miljø
Byggesag
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk

Placeringen af matr.nr. 35r er markeret med en pil på kortet nedenfor.

© Kortet må alene anvendes iflg. aftale med kortejer
Baggrund for afgørelsen
Din ejendom ligger i landzone. Der må ikke udstykkes, opføres ny bebyggelse eller ske
ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden tilladelse. Vi skal
derfor vurdere, om du kan få en tilladelse.
Arealet er omfattet af kommuneplanramme LB.03.BE.01, samt følgende relevante
udpegninger i Kommuneplan’16: Bevaringsværdigt landskab, specifik geologisk
bevaringsværdi og værdifuldt kulturmiljø. Disse forhold vil indgå i vurderingen af en fremtidig
ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse til opførelse af et nyt hus på matriklen.
Din ansøgning har været sendt i høring hos de nærmeste naboer. Der er ikke indkommet
bemærkninger.
Vi giver dig tilladelsen ud fra oplysningerne i din ansøgning, som vi har modtaget den 29.
januar 2018. Det er derfor et krav, at du udfører projektet, som du har beskrevet det i
ansøgningen. Laver du ændringer i projektet, skal du henvende dig til os og høre, om det har
betydning for tilladelsen.
Vores vurdering af din ansøgning
Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om udstykning med henblik på salg til
opførelse af et nyt enfamilieshus inden for landsbyafgrænsningen af Alling. Boligbebyggelse på
arealet vil udgøre en huludfyldning inden for landsbybebyggelsen, hvilket er i
overensstemmelse med Skanderborg Kommunes praksis for administration af planlovens
landzonebestemmelser.
Den aktuelle matrikel ligger inden for kirkebyggelinjen omkring Alling Kirke. Kirkebyggelinjen
omfatter et forbud mod bebyggelse højere end 8,5 m, jf. naturbeskyttelseslovens § 19.
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Udstykning kræver ikke dispensation fra kirkebyggelinjen. Der gøres opmærksom på, at
fremtidig bebyggelse ikke må overstige 8,5 m i højden.
Den aktuelle udstykning vurderes ikke at være i konflikt med kommuneplanens udpegninger.
Dit projekt i forhold til reglerne i landzone
Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og
dermed sikre en klar grænse mellem land og by. Samtidig skal det sikres, at byudvikling sker
ved planlægning.
Kommunen skal i landzone tage hensyn til de landskabelige, rekreative og
arealressourcemæssige hensyn og andre samfundsmæssige interesser, f.eks. trafikale hensyn,
samt hensynet til erhvervslivets muligheder for vækst og udvikling.
Det åbne land skal som udgangspunkt holdes fri for anden bebyggelse m.v., end den der er
nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Derfor bør tilladelser kun gives, når et
ansøgt byggeri ikke med rimelighed kan henvises til et planlagt område.
Det fremgår af Skanderborg Kommunes praksis for administration af planlovens
landzonebestemmelser, at der normalt meddeles tilladelse til udstykning til opførelse af nye
boliger i landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen.
Det fremgår endvidere, at der normalt meddeles tilladelse til opførelse af boliger, når de
opføres inden for landsbyafgrænsningen og kan karakteriseres som huludfyldning.
Skanderborg Kommune vurderer, at udstykning af matriklen til fremtidig boligbebyggelse er i
overensstemmelse med reglerne i landzone.
Vurdering i forhold til internationalt beskyttet natur (Natura 2000 mm.)
Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de internationalt
beskyttede arter og naturtyper, som de såkaldte Natura 2000-områder er udpeget for at
beskytte. Derfor er vi som myndighed forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der
kan påvirke et Natura 2000-område.
Kommunen må ikke give tilladelse til forhold, som kan beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder for dyr, der er udpeget som strengt beskyttede arter, de såkaldte bilag IV-arter,
eller som kan forstyrre arten, så bestanden påvirkes. Ligeledes må plantearter på bilag IV ikke
ødelægges.
Det nærmeste Natura 2000-område fra din ejendom er nr. N52 ved Mossø mv., der ligger ca.
4,5 km mod SØ. Du kan læse mere om området på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.
Kommune vurderer på baggrund af projektets karakter og den store afstand, at det ansøgte
ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området og ikke er i strid med Natura 2000-planens
bevaringsmålsætninger. Opførelsen vurderes heller ikke at påvirke bilag IV-arter.
Lovgivning
Landzonetilladelsen er givet efter:
Planloven, LBK nr. 287 af 16. april 2018, § 35, stk. 1.
Undtagelsen om dispensation fra skovbyggelinje fremgår af:
Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 934 af 27. juni 2017, § 17, stk. 2, nr. 5
Hvor lang tid gælder din landzonetilladelse?
Hvis du ikke udnytter tilladelsen inden for 5 år, er den ikke længere gyldig. Du har udnyttet
tilladelsen, når bygge-/anlægsarbejdet er igangsat, og derefter fortsættes kontinuerligt, til det
er færdigt.
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Offentliggørelse
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.skanderborg.dk
dag den 17. september 2018, samt efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg.
Vejledning i at klage over afgørelsen
Du kan klage over vores afgørelse til Planklagenævnet, som så vil vurdere afgørelsen. Du skal
sende klagen gennem Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på
www.borger.dk eller www.virk.dk. Vi modtager herefter en orientering om klagen.
På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan du
klager. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson eller forening og
1.800 kr. som virksomhed. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er
betalt.
Klagefrist
Klagen skal være modtaget, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Hvis
afgørelsen annonceres på vores hjemmeside www.skanderborg.dk, regnes klagefristen fra den
dag.
Klageregler
Borgere, virksomheder og organisationer kan klage over afgørelser truffet i henhold til
planlovens § 35, stk. 1 efter kapitel 14.
Fritagelse for at bruge Klageportalen
Hvis ikke du kan bruge Klageportalen, kan du søge om at blive fri for at bruge den. Det gør du
ved at sende en begrundet anmodning til os, senest samtidig med klagen. Vi videresender
herefter din anmodning til Planklagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan lade sig
gøre.
Domstolsafgørelse
Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er
gået 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen
Louise Friis Hansen
Landinspektør

Orientering om tilladelse er sendt til:
- Aakjaer Landinspektører, Skanderborg
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, dnskanderborg-sager@dn.dk
- Museum Skanderborg, info@museumskanderborg.dk
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Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder,
begæring om indsigt eller andet:
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Tlf.: 7227 3002
E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/skanderborg
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Rasmus

Efternavn

Krigslund

Vejnavn

Damgårdsvej

Husnummer

111

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Til Skanderborg Kommune,
Det er glædeligt at se kommunen ønsker at udlægge området
Gram Skov til rekreativt område. Skoven benyttes dagligt af
foreningens medlemmer, som den er blevet det siden
grundejerforeningen Lærkeparkens start i 1970erne. De høje
løvtræer og det rige dyreliv, der tæller bl.a. flagermus, spætter og
store rovfugle, giver området uvurderlig rekreativ værdi for hele
byen.
Vi håber derfor at Skanderborg Kommune vil tilføje til lokalplanen,
at de høje træer som udgangspunkt skal bevares, og skovning
kun kan foregå med henblik på at sikre de bedst mulige
betingelser for flest mulig store træer i skoven og således sikre et
bynært rekreativt skovområde for alle byens borgerne.
På vegne af Lærkeparkens 135 husstande.
Med venlig hilsen
Rasmus Krigslund
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Formand for Lærkeparken
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
W35SFJM

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

65

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

26.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Frede

Efternavn

Højgaard

Vejnavn

Bytorvet

Husnummer

28

Etage

3

Side/Dør

0018

Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Høringssvar til kommuneplan 2021-2032
Mit høringssvar vedrører udelukkende Ry distriktet.
Forslaget til kommuneplan redegør i fortællingen for de
begrænsede muligheder for at udstykke nye områder til
boligformål. Dette forhold er medvirkende til at
Byfortætningsprojekter er attraktive og efterspurgte i planen. Det
nævnes endvidere at ældre erhvervsområder kan komme i spil.
Denne fremlægning og ambition erklærer jeg mig enig i og
ambitionen om byfortætningsprojekter er grundlaget for dette
høringssvar.
Jeg er indehaver af erhvervsområdet beliggende Siim bygade
141. Området er idag omfattet af lokalplanen 50.E.05 og grænser
op til området omfattet af 50.B.16 og bebygget med delvist bolig
og erhverv.
Jeg har sammen med min nabo igennem nogle år ønsket
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fortsat fra foregående side...
mulighed for at omdanne dette område til boligområde i
sammenhæng med de øvrige nye boligområder omkring Siim
gården, der er udstykket indenfor de senere år. Herved ville man
kunne få etableret et samlet boligområde vest for boeletvej. Jeg
har tidligere været i dialog med kommunen herom, men har også
modtaget afslag herom.
Med dette nye forslag til kommuneplan samt ambitionerne heri
om byfortætningsprojekter tænker jeg imidlertid, at der åbnes for
genovervejelse af mit ønske for området.
Jeg foreslår derfor, at der i den nye kommuneplan åbnes op for
boligbyggeri i hele området vest for boeletvej - naturligvis efter
ønske fra de enkelte grundejere.
Forslaget er mere konkret, at lokalplan 50.B.16 også medtager
den sidste trekant vest for Boeletvej, som idag er udlagt til
erhverv, så der kan bygges boliger helt op til Boeletvej.
Som anført ovenfor er denne anmodning ikke ny og har hidtil
været afvist af kommunen med henvisning til de miljøzoner, som
erhversgrundene øst for Boelet vej har og som tillader støj mv..
Faktum er dog, at der idag ikke ligger virksomheder, som vil være
til gene for boliger, hvorfor kommunen anmodes om at justere
miljøzonerne og indarbejde denne mulighed for boligbyggeri i den
kommende kommuneplan.
Det skal i forbindelse hermed nævnes at kommunen i forvejen
har åbnet op for boliger tæt på erhvervsgrundene flere steder og
ad flere omgange - her kan nævnes kommunens egen bygning
Tippethøj 1, som idag huser en daginstitution samt det relativt
nyetablerede boligområde Vessøvej, som jo ligger klods op ad Ry
varmeværk, som jo nok er den virksomhed i byen, som er mest
problematisk at have liggende tæt på et boligområde.
Denne omdannelse skal altså give mulighed for flere boliger i det
nuværende gamle erhvervsområde, hvis de nuværende
aktiviteter flyttes - i god tråd med tanken om byfortætning og
omdannelse af gamle erhvervsområder. Dette er også i tråd med
forslagets tanker om fokus på bosætning i Ry fremfor
erhvervsudvikling.
Jeg indgår gerne i dialog med kommune om ovenstående
såfremt der ønskes en uddybning.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

26.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
UYGLT2K

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

66

Til Byrådet i Skanderborg Kommune.
Hermed uddybende bemærkninger til kommuneplansforslag 2021 Skanderborg kommune.
Jeg henvender mig vedr. arealet umiddelbart øst for Skovby By nærmere betegnet arealet beliggende på
adressen Hørslevvej 22, 8464 Galten og Matr. Nr. 9.a og 12. a Skovby, Skovby By m.fl.
Jævnfør medsendte bilag ( Galten_arealudlæg ) ligger dele af disse arealer i den nuværende kommuneplan
2016 for Skanderborg kommune, som perspektivareal til fremtidig boliganvendelse.
I det fremlagte forslag til kommuneplan 2021 er arealet ikke beskrevet.
Jeg vil hermed foreslå at arealet i kommuneplan 2021 rammebelægges til boliganvendelse lige, som det
tilstødende Tinbækparken og Blomsterhaven er det i dag. Jeg vil foreslå, at det i perspektivplanen
foreslåede vejanlæg anlægges. På denne måde vil et akut behov og lokalt ønske om, at kunne bygge boliger
på den ønskede beliggenhed centralt og naturskønt øst for Skovby, samt den aktuelle trafikmæssige
flaskehals på Skovlundvej blive løst. Det vil også give en mere sikker skolevej for elever på Skovbyskolen.
Ligeledes vil den østlige del af Skovby blive naturligt afrundet ud mod den i kommuneplanforslaget 2021
beskrevet ”grønne kile”, som skel til Aarhus kommune.
Derudover vil både Skovby og Skovby Nord få områdets bedste tilkørselsforhold til Herning motorvejen,
motorvejskryds Aarhus vest, samt Aarhus by. Ligeledes vil Skovby by kunne blive aflastet som trafikårer for
trafikken fra Herskind by, hvor Skovby og Skovlundvej i dag er dennes hovedtrafik årer for trafik til Herning
Motorvejen og det sydlige af Skanderborg kommune.
Mit forslag skal ses som en helhedsplan for området, men som stepvis udvikling.
Baggrunden for mit forslag er, at jeg i gennem de sidste par år har fået en række henvendelser fra både
private og fra byggefirmaer, som gerne vil have lov at bygge boliger på arealet.
Begrundelserne jeg hører fra dem der henvender sig for at bygge på det foreslåede areal er for det første er
følgende: Naturskønt beliggende ved skov og vandløb, samt at arealet logistisk med det i kommuneplan
2016 foreslående vejanlæg vil blive det bedst placerede areal i Skovby- Galten området mht.
tilkørselsforhold til både motorvejs tilkørsler og Aarhus by. Placeringen er på dette punkt langt bedre end f.
eks. den igangværende Skovby Nygaard udstykning, hvor både Østergaards vej og Skovlundvej er aktuelle
flaskehalse i myldre trafikken!
En anden tungtvejende argumentation for at folk ønsker at bygge på det foreslående areal er, at man på
den foreslåede placering ikke har støj fra Herning motorvejen, hvilket der ifølge de henvendelser jeg har
fået skulle være på placeringen ved den igangværende udstykning vest for Galten.
Aktuelt vil jeg foreslå at Skanderborg kommune i kommuneplan 2021 jævnfør medsendte bilag ( forslag
kommuneplan 2021 Kristian Søberg ) og kortet ( Galten_arealudlæg ), ( Det brunskraverede )
rammebelægger det i kommuneplanen 2016 beskrevne perspektiv areal med bolig formål for øje, samt
gennemfører det i planen forslåede vejanlæg.

Ligesom i Perskektivplanen fra 2016 vil jeg foreslå at det grønskraverede areal udlægges til grønt område
evt. rekreativt areal, da det ligger i en naturlig forlængelse af den nuværende nye skov og dermed vil
afskærme den nye boligdel yderligt og naturligt fra det tilstødende erhvervs område.
Det blå skraverede areal på kortet ” forslag kommuneplan 2021 Kristian Søberg forestillede jeg mig evt.
anvendt til daginstitution, indkøbs center, lægehus eller hvad der nu er brug for af serviceorganer i et
sådant boligområde! ( blot forslag )
I step 2 vil jeg foreslå at arealet øst for den planlagte vej ud til rundkørslen ved Gl. Silkeborgvej og vest for
den nedlagte Hammelbane ( Det rød skraverede areal på kortet ”forslag kommuneplan 2021 Kristian
Søberg” ) rammeblægges til boligformål. Evt. for det lidt mere købestærke klientel fra Aarhus og opland,
som ønsker sig en central beliggende bolig tæt på Skov, natur og optimal infrastruktur, samt godt vil betale
for lidt mere plads end en almindelig standard størrelses grund.
I tilfælde af spørgsmål eller evt. ønske om dialog står jeg selvfølgeligt til rådighed!
Med håbet om positiv forståelse og samtykke til mit forsalg til kommuneplan 2021 Skanderborg kommune.
Med venlig hilsen
Kristian Søberg
Søberg Agro
Hørslevvej 110/127
8462 Harlev J
Tlf. xxxxx
Mail: xxxxx

66a
Forslag til Kommuneplan 2021 Kristian Søberg

Forklaring til kort, se farve skraveringer:
Brun: Rammebelagt til boligformål 2021
Grøn: Rekreativt/grønt område.
Blå:

Serviceaktiviteter

Rød:

Rammebelagt til boligformål i step 2
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Ry 26. O7.2021

Att: Plan, Teknik og Miljø
Vedr: Kommuneplan 2021, Høringssvar
Hermed anmodning om at matrikel 4b, Lundhøjvej 21, 8680 Ry indarbejdes i kommuneplan 21. Og dermed
indgå i en samlet overordnet plan for området øst og syd-øst for Vessø Have.
Arealet vil i forbindelse med den videre udvikling af Ry Øst langs Lundhøjvej være placeret i tilknytning til
den kommende byudvikling i området. Arealet vil give mulighed for udvikling af et attraktivt boligområde
med natur og miljø tæt på hjemmet.
Vi ser frem til en dialog om mulighederne for området.
Med venlig hilsen
Darly Eglin
Lundhøjvej 21, 8680 Ry
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

26.07.2021

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

Virksomhed

CVR-nummer

24236439

Evt. P-nummer
Navn

JOHN A LAURSEN INVEST ApS

Vejnavn

Horsensvej

Husnummer

79

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
H1J1S7L

I forbindelse med høringsfasen om forslag til Kommuneplan 2021
er jeg blevet gjort opmærksom på, at min skovejendom, Vroldvej
81 & 83, i forslaget benævnt 11.R.08, er foreslået udlagt til
rekreativt område. Den specifikke anvendelse er i forslaget
angivet til større rekreativt område, jordbrugsområde,
naturområde. Dette forslag indebærer en væsentlig ændring i
forhold til eksisterende status uden forudgående dialog med mig
som lodsejer, hvilket ikke er hverken rimeligt eller acceptabelt.
Arealet består af 2 dele, dels et område op mod Vroldvej (matr.nr.
10af og 10ag), som ikke er fredskov og dels et stykke, langt det
største, som er fredskov (matr.nr. 10bu).
Jeg ønsker at gøre indsigelse mod, at arealet inddrages til
rekreativt område på nuværende tidspunkt af følgende grunde:
1.
På området langs Vroldvej ønsker jeg at få mulighed for
at bebygge det område der ikke er omfattet af fredsskovspligt, det
udgør ca 10.000 kvm op mod Vroldvej.

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
Dette forslag behandles i kommunen for øjeblikket, og da det ikke
er fredskov, men vil være en naturlig del af sammenhængende
bebyggelse i Vrold, vil det være oplagt at bebygge arealet.
2.
Den resterende del af ejendommen er fredskov. Da jeg
har overvejelser om, hvordan store dele af dette bedst muligt ville
kunne indrettes til rekreative formål, ifølge kommende
borgerdialog samtidig med et begrænset byggeri, vil jeg gøre
indsigelse mod, at status ændres nu.
Med en evt. mindre lempelse af administrationspraksis af
skovloven ville dette kunne blive en realitet, som både jeg og
beboerne i Vrold/Skanderborg vil kunne få stor glæde af.
I debatten har været nævnt tanken om at lave et jorddeponi på
området. Disse tanker er jeg villig til at skrinlægge, såfremt
området indtil videre kan beholde sin status.
Med venlig hilsen
John A Laursen Invest aps
Horsensvej 79, Tebstrup
8660 Skanderborg.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

26.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
H1J1S7L

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

26.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

John Arne

Efternavn

Laursen

Vejnavn

Horsensvej

Husnummer

79

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod dele af udlægget af potentielt
naturområde ved Kattrupvej i Tebstrup, da dette ifølge kortbilaget
strækker sin ind over det areal, jeg sammen med Plan og
Byudvikling planlægger at etablere et byggeri bestående af
seniorboliger og fælleshus.
Min indsigelse gælder de dele af kortbilaget, der trækker
naturområdet ind på det areal, vi planlægger på.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

26.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
KQTYTSI

Side 1 af 1

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

26.07.2021

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

Virksomhed

CVR-nummer

19132188

Evt. P-nummer
Navn

JOHN LAURSEN

Vejnavn

Horsensvej

Husnummer

79

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Min ejendom Kattrupvej 20, Tebstrup er der foreslået flg:
særligt natur-forslag
Økologiske forbindelser - Forslag
Potentielle økologiske forbindelser - Forslag
Jeg vil gerne bede om at man ikke nogle restrektioner på jorden
oppe omkring bygningerne, i en radius af min. 150 meter da der
ikke er noget særligt natur der, udover det er en græsmark, det er
acceptabelt at man tager mit areal nede i engen med men ikke
rundt om gården/bygningerne.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

26.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
S2048Q3

Side 1 af 1

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Skanderborg 27. juli 2021
Høringssvar Kommuneplan 21
Afsendere:
Kurt og Tove Nielsen, Banegårdsvej 65, 8660 Skanderborg
Anneli og Sune Dowler Nygaard, Banegårdsvej 67, 8660 Skanderborg
Anja og John Sylvester, Banegårdsvej 69, 8660 Skanderborg
Hanne Milling Pedersen, AB Warmdalsminde, Banegårdsvej 73, 8660 Skanderborg

Den nye Kommuneplan 21, KP21, rummer mange gode perspektiver, men også et par
opmærksomhedspunkter, set fra vores side som beboere i Skanderborg Midtby og Stationsområdet.
Skanderborg by er et attraktivt sted at bosætte sig, så der vil af naturlige årsager være et behov for både
nybyggeri og byfortætning i byen i det kommende årti. Dette har vi fuld forståelse for, men det er vigtigt at
nye byggerier og fortætninger også husker at tage hensyn til de beboere der allerede bor i områderne.
Vi vil derfor gerne opfordre Skanderborg Kommunes til, at der i den endelige KP21 ikke kun fokuseres på
byfortætning på alle ledige pladser, men at der i langt højere grad fokuseres på kvaliteten i fortætningen.
De huse vi bygger nu, står jo også om 100 år. Kvaliteten i byfortætning er både huse der passer ind i det
eksisterende byggeri, baggårde hvor væggene mures op i stedet for at stå i rå beton og gode byrum med
plads til livet. Her kunne adgang til søen ved nybyggerier være en oplagt mulighed, hvor det kan lade sig
gøre. Endvidere vil vi også opfordre til at KP21 tænker bæredygtighed ind i kommende nyudviklinger,
således at vi designer både bygninger og byrum med fokus på både brug - og genbrug i fremtiden.
KP21 etablerer i ”Afsnit 1.6 Byfortætning i Midtbyen” et fast paradigme for antal etager og byggehøjder,
hvilket vi støtter meget op om. Fortolkningen af eksempelvis byggehøjder har givet anledning til mange
uheldige situationer i forbindelse med byfortætning i den nuværende Kommuneplan 16. Derfor vil vi foreslå
at KP21 i afsnit 1.6 fastlægger en klar og entydig procedure for forholdene omkring foroffentlighedsundersøgelser i forbindelse med nye byggerier, da disse i den forgange periode har virket
både tilfældige og ukoordinerede ved de nybyggerier vi har været bekendte med.
Parkering i byen kan være en udfordring, når der byfortættes. Det er derfor vigtigt at Skanderborg
Kommune holder fokus på at skabe det nødvendige antal parkeringspladser og forhold omkring disse, så
både nye og nuværende beboere kan parkere.
Vi vil i den forbindelse gerne udtrykke vores uforbeholdne støtte til ændringen i KP21: ”10.BE.02 Kr.
Kielbergs Vej: Byggemulighed på eksisterende p-plads fjernes jf. helhedsplan for Skanderborg Station”.
Bevarelsen af disse parkeringspladser gør det muligt for både pendlere og beboere i området uden egne
parkeringspladser at finde parkering – også i fremtiden.
En klar opfordring fra os er at Skanderborg Kommune fastholder at bygherre ved nye projekter skal
etableres det i KP21 angivne antal parkeringspladser (parkeringsnorm) ved byggeriet. KP21 bør derfor
entydigt angive at dette er tilfældet og at bygherre ikke længere kan købe parkeringspladser andre steder
gennem indbetaling til en såkaldt Parkeringsfond, hvilket historisk set ikke har ledt til skabelsen af nye
parkeringspladser i de områder hvor behovet er. Derfor mener vi at afsnittet KP21’s afsnit ”Afsnit 1.9
Parkering og adgang ved byfortætning” skal omskrives, da der her fortsat ligges op til at det er muligt for
bygherre at etablere parkeringspladser andre steder end ved byggeriet. Dette bør kun være muligt i helt
særlige tilfælde.

Vi vil gerne opfordre at KP21 afsnit 1.9 om parkering også inkluderer muligheden for at etablere
beboerparkering (beboerlicens) i særlige områder, herunder Stationsområdet, da både pendling og
kommende byfortætning på hjørnet af Kr. Kielbergsvej og Banegårdsvej, vil øge presset på
parkeringspladserne i området. Skanderborg Kommunes ”Parkeringsplan for Skanderborg Midtby” fra 2019
nævner specifikt muligheder for beboerlicenser som en god løsning i de særligt parkerings-belastede
områder, fx omkring stationen.
Endeligt støtter vi op om at KP21 fastholder den i tidligere Kommuneplaner bestemte bebyggelsesprocent
på hhv. 40 og 60% for tæt/lav og etagebyggeri i området ”10.BE.09 – Banegårdsvej”. Det er vigtigt at
bebyggelsesprocenten i KP21 ikke øges, da det potentielt vil skabe nye byggerier der i form og proportion
ikke passer ind i det eksisterende byggeri med rødder tilbage fra jernbanens og stationens etablering.
Mvh. Beboerne på Banegårdsvej 65, 67, 69 og 73.
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Høringssvar til Kommuneplan 2021.

Udviklingsplan.
Der bør udarbejdes en udviklingsplan for Galten-Skovby området, hvor 20-25 % af kommunens indbyggere
er bosiddende.
Planen skal være understøttet af nødvendige investeringer(stier, veje m.v.) i området aktualiseret af de nye
planer om en ny banelinje mellem Århus og Silkeborg. Det bør i den forbindelse sikres, at der bliver en
naturlig og let forbindelse mellem den nye station/stoppested, som formentlig kommer til at ligge i
Klankområdet ved motorvejen, og Galten midtby.
Designmanual.
Som en del af udviklingsplanen bør udarbejdes en forpligtende designmanual for byudviklingen i Galten
Midtby, så byen fremstår attraktiv med et pænt æstetisk udtryk, således byen undgår ”knopinvesteringer”,
som man ser alt for mange steder.
Det bemærkes, at Galten-Skovby området i modsætning til øvrige centerbyer i Skanderborg Kommune ikke
har fået tilført rimelige investeringer i blandt andet infrastrukturinvesteringer og byfornyelse i Galten
midtby i årene efter kommunesammenlægningen pr. 1/1 2007.
Det er på tide, at der nu sker noget her i den nordlige del af Skanderborg Kommune, så der bliver den
fornødne, rimelige balance i investeringerne i den nye kommune.

Galten, den 27/7 2021
Jens H. Johnsen
Rosenparken 4
8464 Galten
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GL. RYE
Høringssvar til Kommuneplan 2021
Vores høringssvar bygger videre på input til udvikling fra 2018 og har 5 hovedområder:
Forord
1. Udbygning/udstykninger
2. Trafik og sikre veje for børn
3. Bevarende plan for gamle bydel
4. Grønne områder
5. Fælleshus

Gl. Rye – historie, natur og kultur!
Gl. Rye har før og omkring reformationstiden været den mest centrale by inden for et større
midtjysk lokalområde – takket være de hellige kilder, der findes i området samt i kraft af
cistercienserklostret Øm Kloster. I Gl. Rye var der birketing, hvor rettergang har fundet sted,
hvilket eksisterende lokaliteter som Galgebakken, Stejlehøj, Kophøj og Jammerdalen vidner
om. Kong Christian III blev i 1534 kronet i Skt. Sørens Kirke.
Fra sidste halvdel af 1500-tallet mistede Gl. Rye sin betydning, blandt andet fordi Øm Kloster
blev nedlagt i forbindelse med reformationen. Åbningen af jernbanen i 1871 – og hermed
anlæggelsen af Ry Stationsby – har påvirket udviklingen i Gl. Rye frem til i dag.
Gl. Rye ligger i et meget kuperet terræn, omgivet af fredskov, søer, Gudenåen og
lyngbakkerne.
Lyngbakkerne er et ca. 30 hektar stort naturområde. Området er fredet. Med stor lokal
opbakning stiftedes der i 2012 en Naturfond, idet der på kort tid blev indsamlet godt 250.000
kr. blandt byens borgere og et par erhvervsvirksomheder. Fondens formål er at pleje
lyngbakkerne og at erhverve naturarealer.
I 2013 kom 17 hektar af den mest bynære del af lyngbakkerne til salg, og på få uger lykkedes
det Naturfonden at søge og få en donation fra A.P. Møllers fond, som muliggjorde køb af
naturområdet. Ved siden af Naturfonden er der etableret en Støtteforening, der står for
naturplejen ved bl.a. at arrangere plejedage.
Gl. Rye har også et meget aktivt foreningsliv. En kendt opfattelse blandt byens borgere er, at
mødes tre personer i byen med den samme interesse, dannes en forening. Det betyder også, at
der er et stort tilbud af aktiviteter på tværs af alle aldersgrupper i byen. Selv på plejehjemmet
afholdes der med jævne mellemrum ”stormøde” blandt byens mødregrupper, hvor
babysalmesang kombineres med samværet med de ældre.
Byens borgere bakker også op om ”Byens Egen Butik ”. Da der i 2016 opstod et ønske om at
udvide Dagli’Brugsen, kunne planerne realiseres med et lån fra byens borgere på godt 1 mio.
kroner. Senest har vi ansøgt og fået bevilget 1 mio. kr. fra Nordea-Fonden til et projekt med
udvikling af ”Byens samlingssted” som er torvet foran Dagli’Brugsen.
Den skønne natur, foreningslivet og fællesskabet i byen har i de senere år trukket mange nye
familier til området, hvilket er en udvikling, som byen værdsætter og ønsker at fortsætte.

Mange familier tiltrækkes fra storbyer som Århus og København, og tilflytningen er ikke kun
et plus for Gl. Rye men for hele Skanderborg kommune. Da der kun er meget få grunde
tilbage i byen, kræver en fortsat udvikling dog, at der udstykkes områder i kommunalplanen
til bebyggelse.
En forsat og moderat udvikling af byen skal også ske i respekt for det historiske
landsbymiljø, de enestående naturmiljøer og trafiksikkerheden i byen. Derfor opfodrer vi til,
at man fra kommunal side sikrer de trafikale rammer i byen, og at man laver en
bevaringsværdi plan for den gamle bydel. Vi mener, at Gl. Rye er en by i udvikling, som det
er værd at investere i.

1. UDBYGNING
Gl. Rye har i de seneste år oplevet en vis tilflytning, hvilket skaber bevaringsgrundlag for
daginstitutionen, skolen, Dagli’Brugsen mv. Det er denne lokale service og
befolkningsudvikling, som vi ønsker skal understøttes gennem moderat nyt boligbyggeri.
Serviceforsyningen i mindre lokalområder er sårbar, både på grund af det begrænsede
befolkningsgrundlag og på grund af ændringer i indkøbsvaner.
I Gl. Rye kan dette få særlig betydning, da oplandet er et naturområde med en forholdsvis
begrænset landbefolkning, som kan være med til at understøtte de lokale serviceenheder.
Samtidig er der i byen stor efterspørgsel efter en billigere og mindre boligtype end det
traditionelle parcelhus. I dag mangler denne boligtype i Gl. Rye, og derfor er man nødt til at
forlade byen, hvis man på grund af skilsmisse, alderdom eller andet må afhænde sit
parcelhus. Ønsket er derfor en fortsat mulighed for vækst af både traditionelle parcelhuse og
af leje og/eller andelsboliger. Dette skal dog ske under hensyntagende til områdets natur- og
fredningsforhold; byens karakter af at være en landsby, og til sammenhængskraften i byen.
Derfor foreslås en plan for udstykninger, som tager hensyn til, at byen ikke bør blive længere,
hverken mod nord eller syd, da det medvirker til opdeling og manglende interaktion mellem
de forskellige områders beboere. I planen foreslås en udvikling svarende til udstykninger af
5-7 huse om året frem mod 2045. Vi mener, at de mest hensigtsmæssige områder at
koncentrere sig om nu, er den nye udstykning ved Burmlundvej og fortsættelse af
udstykningen ved Hjarsbækvej – umiddelbart efter Hedelundvej – område 52.b.15.Vi mener
stadig, at område 52.b.15 bør revurderes endnu engang. Senere, når der er fuld udbygning i
disse områder – d.v.s. de 5-7 boliger om året – kan der evt. kigges på området bag Nyvej –
område 52.b.17 - med indkørsel fra Rodelundvej.
Samtidig foreslår vi, at en del af de nye boliger i kan opføres som leje- og/eller andelsboliger.
Man kunne også forestille sig, at der bygges boligformer som bofællesskaber for seniorer.
Vi ønsker, at de nye udstykninger kan bevare og forstærke landsbypræget, og at
lokalplanerne bør indeholde restriktioner med hensyn til materialevalg, farver og placering på
grunden, samt at man tilstræber et landsbymiljø med mindre gader, torve og porte.
Der bør tages hensyn til en fortsat bevarelse af skovområderne og dyreliv, og der skal være

en glidende overgang fra boligområde til skov med anlagte naturområder. Endvidere foreslår
vi, at de yderste af grundene ud mod skovarealer, udlægges som skovparceller i en mere åben
struktur end ved almindelige parcelhusudstykninger.
I alle tilfælde skal der foretages en landskabelig vurdering af de visuelle påvirkninger, en
bebyggelse vil medføre.
Ved den foreslåede plan tages der hensyn til områdets natur- og fredningsforhold, som bl.a.
findes i form af fredskov på vest siden af byen, de fredede lyngbakker mod øst og i form af
Mossøfredningen mod syd.

2. TRAFIK OG SIKKER SKOLEVEJ
2.1 Hjarsbækvej/Skovfyrvej/Skovlunden:
I 2006 blev lokalplanen for Hedelundvej og Hjarsbækvej godkendt. I udstykningen som
lokalplanen omhandler blev der plads til 22 nye parcelhusgrunde samt storparceller til
opførelse af tæt/lav bebyggelse, i dette tilfælde 33 boliger. Der er dermed bygget ca. 55
boliger inden for senere år uden at trafiksikkerheden er fulgt med.
Den positive vækst af tilflyttere over de seneste år har i sær centreret sig om Hjarsbækvej og
har især været præget af børnefamilier. Disse familier oplever nu udfordringer ved at sende
børn i Gl. Rye Skole ved passage af Ryesgade. Skovlundens Grundejerforening har derfor
nedsat et skolesti udvalg til at undersøge problemstillingen nærmere. Udvalget har følgende
kommentarer.
Ryesgade er præget af hyppig og tung trafik fra f.eks. Dan Sand samt smalle fortove,
hvor gående og cyklende børn færdes tæt med de mange biler, varebiler og lastbiler,
der kører igennem Gl. Rye om morgenen og ved fyraften.
● Vejen kan ikke anlægges bredere og det vil være forbundet med store udfordringer at
anlægge bredere fortove og chikaner parallelt med Ryes Gade
● Der er ikke andre etablerede veje, som kan anvendes fra Skovlunden til byens Skole
●

For at afhjælpe de trafikale udfordringer omkring Hjarsbækvej foreslås følgende løsninger:
2.1.2 Kommunal skolesti ved Skovlunden i Gl. Rye til skolen i Gl. Rye
Løsningen om at anlægge en skolesti er i tråd med Skanderborg kommunes egne visioner i
form af Skanderborg Kommune 3.0 og samskabelse mellem kommune og borgere, hvor
grundejerforeningen ved frivillig arbejdskraft etablerer en ny linjeføring i forlængelse af
illustrationen i lokalplanen – Se kort. Den lokale lodsejer har givet tilladelse til at inddrage
lidt af lodsejerens jord. Med lodsejerens tilsagn mangler de lokale kræfter på Skovlunden,
Hedelundvej og vestsiden af Horsensvej materialer i form af maskiner, grus, sand og stenmel,
som vi beder kommunen stille til rådighed.

Kort:

2.2 Storesand:
To minus en vej på Storesand (grundet ensretning af vej)
Efter at Kastanieallé er blevet gjort ensrettet, har det skabt en ny udfordring på Storesand,
som nu er blevet den eneste vej væk fra skolen og idrætspladsen. Da Storesand også er
tilkørselsvejen til Dagli’Brugsen, er vejen nu meget trafikeret på hele strækningen.
Alle husstande har indkørsel ud til vejen og der er intet fortov – det skaber farlige situationer
for børnene, der nu dårligt kan gå ud på vejen for at gå over til skolen eller Dagli’Brugsen.
Det skaber nu så store problemer at beboere på vejen er blevet nødt til at parkere deres biler
skiftevis hen ad vejen, for at få funktionen af chikaner.
Vi vil foreslå en 2-1 vej. Oversigtsforholdene er gode og det bør resultere i at flere af
bilisterne sænker farten og er mere opmærksomme på stykket.

2.3 Himmelbjergvej:
I dag er Himmelbjergvej en stor og bred vej, med lange lige
stræk hvor farten oftest er høj. Terrænet er reguleret så vejen
har et meget jævnt forløb hvilket også betyder en øget fart
blandt bilisterne.
Vi syntes derfor en fartdæmpning kunne være oplagt, for at
skabe større sikkerhed for alle og samtidig give bilisterne tid
til at nyde turen.
Himmelbjerget er med sine ca. 300.000 besøgende (2017)
Skanderborg kommunes største turist attraktion. Ud over
besøgende til selve Himmelbjerget er naturen omkring bjerget
en stor magnet, for spejdere, cykelryttere, vandre,
skoleklasser og lignende. Der er rigtig mange som vil kunne
få stor glæde af en gang- og cykelsti samt fartdæmpning på
Himmelbjergvej.

På vejen i sin nuværende form er der
ikke plads til cyklister og gående. Når
man færdes på cykel eller til fods på
vej til Himmelbjerget, foregår dette på
samme vejbane som bilisterne. Da
farten ofte er høj (omgivelserne taget i
betragtning) skaber dette mange
farlige situationer for de cyklende og
gående.

Vejen er i dag indrettet
sådan at den kun
tilgodeser bilisterne.
Vi mener godt at vejen
kan laves på en måde
hvor den i fremtiden
både kan tilgodese
fodgængere, cyklister
og bilister.

3 forslag som kunne være til inspiration i forhold til en konkret løsning, hvor der bliver god
plads til alle og hvor sikkerheden kunne øges på Himmelbjergvej:
To minus en vej
En sådan vej vil skabe plads til
cyklister og gående og øge
sikkerheden for alle.
Som vi ser det er den nuværende vej
af en sådan bredde så der godt kunne
blive plads til denne vejtype uden at
øge vejens bredde. Derudover tænker
vi at en fartgrænse på 60km/t vil
passe godt i forhold til vejens omgivelser.
Evt. farve-markering af siderne hvor cyklister og gående skal færdes, vil gøre det endnu mere
tydeligt, at her er tale om en vej som har mange funktioner. Himmelbjergvej bliver brugt at
rigtig mange cykellister og gående som alle ønsker at føle sig i sikkerhed samtidig med at de
kan nyde området.
Separat dobbeltsporet gang- og cykelsti langs
vejen, samt fartdæmpning.
- Indskrænkning af kørebanen for at give
plads til gang- og cykelsti
- Fartsænkning gerne i form af
forhindringer, ikke bump da
dette vil øge lydgenerne fra op gassende
trafikanter og motorcykler.
- Græsrabat mellem kørebane og cykelog gangsti. For størst mulig sikkerhed
Vi syntes at Himmelbjerget, dets besøgende og alle som bruger det flotte område omkring
Himmelbjerget fortjener bedre.
2.4 Tung trafik
Der er på nuværende tidspunkt meget tung trafik igennem Gl. Rye og der er stor interesse for
at kunne reducere denne trafik.
Der har været diskussioner om at forbyde den tunge trafik gennem byen, men det kan Politiet
ikke godkende, så der skal andre virkemidler til.
Der kunne arbejdes med GPS kort for at angive alternative ruter.
For i det mindste at få farten ned på de store køretøjer, kunne det være indsnævringer eller
andre fartdæmpende foranstaltninger, eller det kunne være decideret fartdæmpning, så det er
vi meget interesserede i at indgå i en dialog med kommunen om.

2.5 Trafik ved ny børnehave
Efter det er vedtaget at bygge ny børnehave på den eksisterende plads, bør man se på
adgangsforholdene og den trafikbelastning, der fremover kommer til institutionen.
Vi kunne forestille os, at der etableres en rundkørsel ved Hjarsbækvej og integrere tilkørsel til
institutionen fra denne rundkørsel.
Det vil også samtidig have en fartdæmpende funktion for den øvrige trafik.

3. Bevarende lokalplan for den gamle del af Gl. Rye
Den nordlige del af byen er den ældste del af byen og består i dag af en blanding af gamle
gårde, bindingsværkshuse, andelstidens huse samt enkelte nye parcelhuse.
I det tidligere amt var den gamle del af byen udpeget som ”bevaringsværdigt kulturmiljø”,
og vi ønsker, at der laves en bevarende lokalplan for bydelen.
Ønsket er især fremtrædende efter at byen desværre ved en brand i foråret 2018 mistede den
400 år gamle, historiske kro, som har været et kendetegn for byen i mange år.
Kroen indrammede det eksisterende torvemiljø sammen med andre karakteristiske bygninger.
Grunden, hvor kroen lå, henligger nu ubebygget og er en uskøn plet i kulturmiljøet.
På nuværende tidspunkt findes der ikke en lokalplan eller lignende for den gamle del af byen,
og det bekymrer os, at der frit kan opføres bebyggelse, som ikke harmonerer med de
omgivende, gamle bygninger. Der bør formuleres nogle krav til området, så det sikres, at
fremtidige bebyggelser tager hensyn til det bevaringsværdige kulturmiljø.

4. Projekt for åbning af Gl. Rye bæk og integrering af natur- og
fritidsformål
Formålet med projektet, er at opkvalificere den grønne kile i den sydlige del af Gl. Rye til
aktiviteter, fritidsformål og biodiversitet for borgerne i Gl. Rye
Projektet gennemarbejdes med følgende potentielle elementer:
● Åbning af Gl. Rye bæk. Vandløbet slynges og ligger højt i terræn i god kontakt med
det omgivende terræn. Der arbejdes med flere typer af overgange/broer på vandløbet
samt stensætninger, der giver mulighed for at passere vandløbet og den våde del af
terrænet i spring hen over sten.
● Et byrum med naturindhold, biodiversitet og mulighed for at boltre sig. Der er en
indlysende mulighed for at tænke åbningen af bækken sammen som en rumopdelt
bypark, der både indeholder det lange view ned gennem arealet, samtidig med at der
skabe små enklaver med remiser, buskadser, skovkanter, legerum og opholdssteder.
Helt afgørende elementer bør være en eller flere naturlegepladser med aktiviteter for
både børn og voksne.

Størstedelen af vandløbets åbne del er i dag beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.
Vandløbet har sit udspring i og omkring den historiske kilde Sct. Sørens Kilde. Åbningen af
vandløbet vil derfor også have et historisk perspektiv.

I medfør af vandplanen er der krav om at Gl. Rye bæk åbnes op på den rørlagt strækning ned gennem
den grønne kile og videre ud af byen og gennem juletræsplantagen her. Vandløbet løber i dag ud via
eller langs Gl Rye rensningsanlæg. Fritlægningen skal, i henhold til Vandområdeplanen 2015-2021
for Randers Fjord, udføres som en restaureringsindsats omfattende genslyngning samt udlægning af
groft materiale.

Muligheden for at sammentænke de mange muligheder i ét areal, der i udformning og tanke
integrer mange målgrupper er unik. De fremtidige arealer bør i sammenhæng mellem
planlæggere, landskabsarkitekter og biologer kombineres, så flest mulige perspektiver bliver
forløst, men med det overordnede formål at Gl. Rye bæk bliver frilagt og indgår som en
livsnerve ned gennem byen. Bækken bliver den bærende kraft, hvor ud fra de øvrige
elementer tager udgangspunkt. Alle projektelementer skal respektere dette centrale
projektelement og ønsket om at højne biodiversiteten og efterleve de centrale elementer i
EU’s biodiversitetsstrategi 2020.
Gl. Rye bæk er i vandplan 2 udpeget til at blive frilagt i hele sin længde fra rørlægningens
start til udløbet i Salten Å. Det betyder, at Skanderborg Kommune er forpligtet til, inden for
planperioden af 4 år, at åbne den rørlagte strækning og føre Gl. Rye bæk tiltage til dens
tidligere forløb som en åben rislende bæk.
Separatkloakering
Projektet med åbning af Gl. Rye bæk kan og bør samtænkes med den kommende
separatkloakering af visse dele af Gl. Rye by.

Det rørlagte vandløb er i dag beliggende meget langt under niveau. Det vil derfor kræve et
omfattende arbejde, at bringe vandløbet i kontakt med terrænet. Jf. spildevandsplanen drejer
det sig om en regnvandsledning, der ligger i samme trace som spildevandsledningen.
I forbindelse med separatkloakeringen vil der blive behov for at anlægge regnvandsbassiner. I
forbindelse med projektet er det vigtigt at placering og udformning indgår i den samlede
projektering således at bassinerne i bedst mulige omfang indarbejdes.

5. Fælleshus/forsamlingshus
En gruppe i Gl. Rye beskæftiger sig p.t. med at finde mulighed for et fælleshus/forsamlingshus.

Man er startet med 4 hovedområder/grupper:
- Strategi eller behovsundersøgelse – hvad er behovet?
- Eksisterende lokaliteter i Gl. Rye eller helt nyt byggeri
- Erfaringsindsamling fra andre landsbyer i lignende situation.
- Økonomi

Bl.a. er krogrunden naturligt inde i billedet i denne sammenhæng.
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Bemærkninger til fortællingen om Alken-Svejstrup-Bjedstrup-distriktet
Bemærkninger er indsat med rødt i kursiv. Den nuværende tekst i kommuneplanforslaget står med
sort.

BYER OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
De tre landsbyer Alken, Svejstrup og Bjedstrup ligger tæt på hinanden og indeholder tilsammen de
funktioner, man kan forvente at finde i et lokalcenter: Skolen, SFO, børnehus, station, købmand,
fælleshus og kirke. Det er i denne forstand, at de tre byer tilsammen fungerer som ét lokalcenter.
Der er knap 250 indbyggere i Alken, ca. 160 indbyggere i Svejstrup og godt 100 indbyggere i
Bjedstrup.
Den lille landsby Boes med knap 80 indbyggere er velbevaret med sit slyngede vejforløb, med
småhuse med tæt tilknytning til vejen. Det er lykkedes at tilpasse nyopførte huse, så de indgår
naturligt i landsbyens struktur og byggestil. Boes er ligeledes et bevaringsværdigt kulturmiljø.
Illerup er den mindste landsby i distriktet med sine knap 30 indbyggere. Byen består af
enfamiliesboliger, mens de oprindelige gårde er flyttet ud af byen i forbindelse med en
stjerneudstykning.
For at sikre tilstrækkeligt rent drikkevand arbejdes der pt. på at finde en ny kildeplads syd for
Ravnsø.
Alken er lige nu den eneste landsby, hvor der er mulighed for egentlig byudvikling – området øst
for Anes Høj er under lokalplanlægning. Der er lokalt opbakning til byudvikling i Alken, om end der
er bekymring for hastigheden og antallet af boliger, der udbydes på samme tid.
Således er der i Alken en igangværende proces for et område nord for Emborgvej, hvor der er
ønske om at opføre et ”levefællesskab” med boliger til familier i alle livsfaser. Af hensyn til en rolig
tilflytningstakt i byen har Byrådet besluttet, at området først kan komme i spil, når Anes Høj 2 er
udbygget. Etableringen af "levefællesskabet" vil sikre de fremtidige udviklingsmuligheder de næste
mange år, og vil kunne understøtte de lokale funktioner, som der lokalt er ønske om at bevare,
herunder skolen, købmanden og trinbrættet.
Bemærkning: Økonomiudvalget vedtog på mødet den 9. december 2020, at der igangsættes en
planlægning for udvidelse af Alken mod vest, når planarbejdet for Anes Høj 2 i den nordlige del af
Alken er afsluttet. Forslaget til kommuneplan refererer en anden beslutning. Hvilken er korrekt?
Sikringen af skolen vil ske, hvis der flytter flere børnefamilier til lokalcentret – ikke i sig selv fordi,
der bygges flere huse.
Udviklingsmulighederne i Svejstrup og Bjedstrup er lige nu udfordret af eksisterende husdyrbrug,
der lægger begrænsninger på disse landsbyers udviklingsmuligheder. Hvis forholdene ændres, vil
det være naturligt at undersøge mulighederne for byudvikling i de to byer nærmere.
Bemærkning: Det er jo officielt, at der arbejdes på at flytte svineproduktionen i Svejstrup til andre
ejendomme, hvilket kunne fremstå tydeligere som en udviklingsmulighed.
Der er ingen egentlige erhvervsområder i distriktet, men der findes dog enkelte
erhvervsvirksomheder i og udenfor landsbyerne.

FORBINDELSER OG NETVÆRK
Gennem distriktet løber rute 445 mellem Skanderborg og Ry, der giver hurtig adgang til E45 ved
Skanderborg og god forbindelse til Ry og Silkeborg. Vejen kører lige forbi Bjedstrup og tæt på
Svejstrup. Derudover er distriktet primært betjent af mindre veje.
Der er et lokalt ønske om at skabe sikre skoleveje fra de nærliggende landsbyer til skolen i
Bjedstrup. Der er også et lokalt ønske om bedre stiforbindelser i Alken og ud i naturen, herunder til
Mossø.
Bemærkning: Det er sket en udvidelse af Sporet Alken-Svejstrup-Bjedstrup til også at omfatte
Enggården vest for Alken. Nyafmærkning er udført af frivillige. Vandreruten Aarhus-Silkeborg er af
Skanderborg Kommune netop forlagt væk fra Emborgvej på et stykke langs Enggården og i Boes
Skov, og der er sket nyafmærkning og opsat nye formidlingstavler.
Jernbanen mellem Aarhus-Skanderborg-Silkeborg-Herning har et trinbræt i Alken, og der er
ganske få minutter med tog til både Ry og Skanderborg. Der er desuden adgang til kollektiv trafik
på Skanderborgvej, og byernes størrelse taget i betragtning er distriktet således relativt velbetjent
med offentlig transport.
Bemærkning: Burde trafikforliget om letbanen mellem Silkeborg og Aarhus ikke nævnes her, da
det jo er en udfordring af trinbrættet i Alken. Forligsteksten forudser allerede en nedgang i antallet
af daglige togafgange gennem Ry. Det kan få store konsekvenser for Alken og lokalcentret, hvis
antallet af togstop her også reduceres.
NATUR, KULTUR OG FRITID
Distriktet rummer landskabelige og naturmæssige områder af meget høj kvalitet. Det skyldes især,
at distriktet kan bryste sig af at indeholde tre væsentlig landskabsstrøg - Knudsø-Ravnsødalen,
Illerup Ådal-Svejstrup Enge og sølandskabet Mossø. Området omkring Mossø er desuden udpeget
som Natura 2000-område, der betyder, at området har en naturmæssig værdi i en europæisk
kontekst.
Bemærkning: Hvis man nævner Natura 2000, bør de store landskabsfredninger også nævnes.
Den nordlige del af distriktet omfatter den sydlige dalside i Knudsø-Ravnsø dalen. Dalsiden er
gennemskåret af markante erosionsslugter, der giver den skovklædte dalside et meget varieret
terræn.
Distriktet gennemskæres i den centrale del af Svejstrup Enge, der mod øst hænger sammen med
Illerup Ådal. Dalstrøgets stejle, skovklædte dalsider danner med markante skovbryn rammen om
den brede dalbund med udstrakte eng- og moseområder. Længst mod vest ligger Vessø omgivet
af store mosearealer med en meget unik og høj naturmæssig værdi.
I den sydlige del af distriktet ligger sølandskabet omkring Mossø, som er ganske særligt, dels fordi
det er Jyllands største sø, og dels fordi hele området er stort set uberørt af byudvikling – hvilket er
unikt i det tætbefolkede østjyske bybånd. Fra de højtliggende arealer omkring søen er der
fantastiske udsigter over landskabet.
Bemærkning: Stadil Fjord er naturgenoprettet som ferskvandssø med en samlet størrelse på 17,13
km2. Mossø er på 16,9 km2 og er derfor ”blot” Jyllands næststørste sø. Mossø’s nuværende
udbredelse skyldes den menneskeskabte opstemning ved Rye Mølle, så Mossø ville ved en
fjernelse af opstemningen sandsynligvis reduceres i størrelse.

I den østlige del af distriktet ligger Alken Enge som sammen med Illerup Ådal længere mod øst er
udpeget som kulturmiljø. Områdets moser har været brugt som offermoser af våben og
mennesker. Det kan du læse mere om nedenfor.
Bemærkning: Offermosen i Illerup Ådal (våbenofringer) og Alken Enge (menneskeofringer) med
henholdsvis 20 og 80 ha er af de førende kulturhistoriske institutioner i Danmark på landsplan
udvalgt som 2 ud af 10 ikon-lokaliteter. Der er således langt større kulturværdier på spil i Illerup
Ådal, end kommuneplanteksten afdækker. Endvidere arbejder Naturstyrelsen sammen med
Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg på et forprojekt om et klima- og lavbundsprojekt
i Illerup Ådal, som også skal kunne beskytte de arkæologiske fund i ådalen.
I Svejstrup findes et mindeanlæg for Anders Nielsen, en forkæmper for andelsbevægelsen, der
boede og havde sit virke på Svejstrup Østergård. I den nordlige del af distriktet ligger desuden
kulturmiljøet Hemstok.
Bemærkning: Lokale kræfter omkring bl.a. Svejstrup Borgerforening arbejder på at opgradere
mindeanlægget, og i samarbejde med en lokal lodsejer udvides Sporet Alken-Svejstrup-Bjedstrup
til også at nå frem til mindeanlægget.
Lokale har bl.a. etableret et shelter-område i landsbyen. Madpakkehuset ved Vædebro, som også
fungerer som formidlingssted, er et tidligere fiskerhus, renoveret i partnerskab med lokale,
Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune.
Bemærkning: Der er på den kommunalt ejede Fællesplads i Alken af Alken Borger og
Aktivitetsforening etableret sheltere, grillhytte og vandskyllende handicaptoilet, som med den
etablerede grejbank også rummer perspektiver for udeskoling. Ved Vædebro er der sikret offentlig
adgang til 100 meter af Mossø’s bred gennem et grønt partnerskab med deltagelse af bl.a. Alken
Borger og Aktivitetsforening, Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune. Ved Vædebro er en
tidligere staldbygning indrettet som madpakkehus og infobygning med plancher om bl.a.
knoglefundene i Alken Enge.
DAGLIGDAGENS FUNKTIONER
Bjedstrup Skole er et-sporet med ca. 80 børn fordelt på 0.-6. klassetrin og rummer også SFO.
Skolen lægger samtidig lokaler til vuggestue og børnehave, herunder naturbørnehave. Omkring 70
børn er en del af det samlede dagtilbud. Skolen udgør i det hele taget et centrum for aktiviteter for
hele distriktet.
Der er et aktivt foreningsliv i distriktet. Der findes borgerforeninger i såvel som i Svejstrup og Boes.
Derudover er foreningen Liv i Landsbyerne, der arbejder på tværs af borgerforeningerne. Alle
foreninger er aktive og bidrager med store ressourcer til den lokale udvikling.
Bemærkning: Alken Borger og Aktivitetsforening bør også nævnes. Endvidere bør Foreningen til
Fremme af Biodiversitet nævnes som et eksempel på, hvordan frivillige lokale bidrager til øget
biodiversitet og naturgenopretning i lokalområdet.
I Alken finder man station, den lokale købmand, og ikke mindst Mejeriet. Her har – foruden det
oprindelige mejeri - også været produktion af Hoptimister – små plastik-figurer til dekoration. Nu er
mejeriet bragt til live som forsamlingshus og centrum for det stærke fællesskab, der findes i Alken
og omegn.
Bemærkning: Den succesfulde Ry-virksomhed Akva Waterbeds A/S påbegyndte sin produktion af
miljøvenlige vandsenge i Alken Mejeri i 1981.

Dover Kirke ligger frit i landskabet nord for Svejstrup og er et smukt pejlemærke i landskabet.

Venlig hilsen
Bendt Nielsen
Emborgvej 92
8660 Skanderborg
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By

Tilst

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Til Skanderborg Kommune
På vegne af ejerne af Dybdalsvej 1, 8660 Skanderborg.
Vi ønsker at 25.000 kvm af matrikel 4h Stilling, Skanderborg
Jorder, kommer under KP 21 13.E.02 se kort herunder.
Arealet ønsker vi udlagt til ladestationer til elbiler, brinttankstation, ubemandet tankstation samt restauranter mv. I så
fald vil der ske nedrivning af de eksisterende ældre bygninger.
Mod ådalen påtænker vi at plante et grønt bælte på den
resterende del af matriklen.
Med et stigende brug af elbiler (forventet 1 mio. i 2030), mangler
der ladestationer i Danmark og særligt langs E45. Arealets
placering lige ved motorvejsafkørsel 51, Skanderborg N er
optimal, også set i forhold til andre afkørsler på strækningen fra
Randers og til Horsens. Både i forhold til tilkørselsforhold og
tilgængeligheden til at få leveret de påkrævede store mængder
strøm. Arealet ligger endvidere i naturlig forlængelse af området
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på den modsatte side af Randersvej.
I første omgang vil vi på arealet forberede op til 50 ladestandere
(med plads til yderligere udvidelse af antal ladestandere ved
fremtidigt behov). På arealet forestiller vi os samtidig et område
med et par restauranter, således ventetiden ved ladestationerne
vil kunne bruges til forplejning. Vi har allerede fået forespørgsler
fra ladeoperatører samt restauratør, så vi ved at der er en positiv
interesse for arealet i markedet.
Derudover vil vi afsætte et område til brint-tankstation, så dette
også er en mulighed, såfremt denne energikilde vinder frem på
sigt. Ligeledes vil en almindelig tankstation tænkes ind i området.
Odense Kommune har set yderst positivt på etablering af
ladestation i deres kommune. Med udviklingen af arealet vil
Skanderborg Kommune ligeledes kunne markedsføre sig med, at
være på forkant med den grønne udvikling. (Se link for artikel
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/fyn-far-snart-danmarksstorste-lynladestation-til-elbiler?
publisherId=12636953&releaseId=13622978)
Vi er opmærksomme på at driften på arealet vil give ekstra trafik
ved rundkørslen og begyndelsen af Dybdalsvej, og såfremt det vil
kræve ændringer på tilkørselsforholdene, er vi indstillet på
bidrage økonomisk hertil.
Med venlig Hilsen
Søren Rasmussen
Tlf. xxx
Mail: xxxx
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.07.2021

Se signeringsoversigt
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Ry, juli 2021

Høringssvar til KP21, Skanderborg Kommune
Da jeg var barn og ung i Ry og omegn handlede det om nærhed, tryghed og den fantastiske - og
lettilgængelige - natur: Efter mit møde med en fartbilist og efterfølgende langvarige indlæggelse
ønskede mine forældre at rykke vores familie ud af den pulserende storby og ud, hvor tempoet var
lavere.
Når nu jeg som voksen er rykket tilbage til Ry, er det af de samme årsager; ønsket om at mine børn
skal vokse op i det nære, trygge og naturrige Ry - på behørig afstand af den pulserende storby.
Min ærgrelse og endda sorg er enorm ved at erfare hvilken byudvikling, der pågår i Ry og det nære
opland. Særlig er det med stor bekymring, at jeg læser om planerne for Ry bymidte i almindelighed
og Skanderborgvej i særdeleshed; disse planer vil kun skærpe den overhængende fare, der er for, at
Skanderborgvej er en smal gennemfartsvej, der pløjer ned gennem bymidten.
Jeg har undret mig højlydt til de lokale politikere, og jeg har lært et nyt ord: Byfortætning. Til det
sidder jeg tilbage med ét stort rungende HVORFOR? Og når jeg får svaret; "det er et vilkår", så står
jeg tilbage med et endnu større og endnu mere rungende HVORFOR?
Jeg har ikke mødt én eneste på min vej i Ry, som bifaldt de høje byggerier i Ry bymidte - hverken
de i nyere tid opførte eller de påtænkte, og jeg kan ikke slippe tanken om, at udviklingen af Ry i
almindelighed og bymidten i særdeleshed snarere forestås af og tilgodeser mennesker med fart i
blodet og dollarstegn i øjnene end de mennesker, der har deres daglige gang og liv i Ry. Det
efterlader mig med endnu en undren; er det ikke de folkevalgte lokalpolitikeres fornemste opgave at
lytte til lokalbefolkningen og varetage dennes interesser?
Claus Leick, Skanderborg byråd siddende for SF, nævnte for mig, at det kan være svært ikke at
tillade opførsel af høje bygninger, når nu bymidten allerede rummer bygninger i tilsvarende højde
som fx bygningen på Skanderborgvej 5. Den køber jeg dog ikke; dels mener jeg, at de eksisterende
høje bygninger i Rys bymidte er smukke og gamle bygninger, som er en del af et forløb, hvor de
ikke skæmmer, men tværtimod understreger Ry som den gamle stationsby, den er. Dels må man
aldrig være blind for, at det, der virker på én matrikel ikke nødvendigvis fungerer på en anden. Det
er byggeriet på Strungesvej/Liebingsplads samt det påtænkte byggeri på Skanderborgvej 24-26 go'e
eksempler på; disse byggerier skæmmer bymidten og vil henlægge en stor del af den i skygge.
Ligesom fine byhuse "kvæles". Jeg kan slet ikke se, hvad så høje bygninger skal i Rys bymidte...

- Man må jo også nødvendigvis tænke trafiktrykket med i sine overvejelser; på den ene side set
arbejder man i retning af at skabe et levende (kultur)miljø på og omkring de 2 torve, som Rys
bymidte især er præget af - en fantastisk idé, hvis man spørger mig. På den anden side set så lader
man helt modsatrettede kræfter arbejde; kræfter, der synes at være drevet af profit snarere end
hensynet til, hvordan det kommer til at fungere i praksis i sammenhæng med det eksisterende. Helt
konkret så må alle de mennesker, der flytter i lejlighederne på Skanderborgvej 24-26 samt i
punkthusene på Strungesvej og Liebingsplads forventelig ha' biler. Det betyder flere biler i den
bymidte, som man vil lade være omdrejningspunkt for et levende (kultur)miljø og flere biler på en
Skanderborgvej, som allerede er hårdtprøvet hvad angår trafik. Det hænger efter min bedste
overbevisning slet ikke sammen.
Lyt nu til de lokale røster og lad ikke Ry udvikle sig i retning af noget, som ingen - i hvert fald kun
en meget lille procentdel - af dens borgere ønsker. Byfortætning er ikke et større vilkår, end man
vælger er gøre det til; bevar Ry som en smuk og lav by, hvor nærhed, tryghed og den fantastiske
natur er i højsæde.
Lad mig slutte med at citere min yngste, som fornylig bemærkede: "Det er næsten ligesom at bo i
Aarhus så meget, som der larmer og bygger her i Ry".
Er det virkelig det billede, der skal karakterisere Ry? Det håber min familie, jeg selv og tydeligvis
rigtig mange flere Ry borgere sørme ikke.
Bedste hilsner fra
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Jeg udfylder forløbet som
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Søren Melters
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Østergaard
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14
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Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Efter dialog og anbefaling fra byggesagsafdelingen og
byrådsmedlem Trine Frengler skriver vi høringssvar i forbindelse
med den påtænkte udbygning af Voerladegård Skole.
Vi er som borger og beboer i Voerladegård overordnet glade for
en udbygning, da den også kommer byen og vores egne børn til
gode. Vores bekymring går på den påtænkte højde og
udformning af udbygningen. Som nærmeste genbo til skolen på
en meget smal vej, så vil vi blive stærkt påvirket af en 2-plan
bygning med store vinduesfacader lige over for vores egen
matrikel. Dette vil give indbliksgener ind i alle vitale dele af vores
hus samt have.
Med en nuværende maksimal byggehøjde på 1,5 plan i
Voerladegård er den nuværende plan for udbygningen således
ikke lovlig. Vores bekymring er, at byrådet vælger at udvide
byggehøjden i Voerladegård til 2 plan for at imødekomme dette
projekt, hvilket således have store private konsekvenser for vores
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privatliv samt betydelig negativ forringelse af vores værdi på
vores hus.
Vores klare ønske er derfor at den nuværende regel med 1,5
plan, fortsat bliver gældende for Voerladegård.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.07.2021

Se signeringsoversigt
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Høringssvar fra Jaungydes beboere ang. udstykningsplaner på Ravnsøvej nord for Jaungyde.
Jaungyde er som landsby kendetegnet ved sit gode fællesskab og tryghed for byens borgere. Landsbyen bærer præg af beboelse og landbrug gennem århundreder, der ved
mere eller mindre planløs udvikling har resulteret i en charmerende udbredelse af den
gamle, hyggelige bykerne. Landsbyen ligger naturskønt med rekreative muligheder specielt orienteret mod området omkring Ravnsø.
Byens befolkning ønsker ikke en massiv forøgelse af byens indbyggertal eller udvidelse
af byens areal. En evt. mindre forøgelse af antal på enkelte matrikler ønskes indenfor det
allerede eksisterende by-areal, f.eks. på de ubebyggede udstykninger på Gildebakken.
Eller som det er sket ved Hyllingvej 1, 2 og 3, hvor gamle gårde er opdelt og integreret
som en naturlig del af byen, da der er adgang til stier og grønne arealer.
For at sikre god integration i landsbyen er det vigtigt, at der ikke skabes ”lommer” i byen,
hvor der ikke er et naturligt flow igennem. Hvis et område ligger isoleret og afkoblet fra
resten af byen, vil det ikke være naturligt med gåture og social aktivitet igennem det pågældende område og vi frygter det vil få sin egen lukkede status.
Det står meget tydeligt, når de to nyeste kvarterer; Ilsøvej (fra 70-erne) og Gildebakken
(fra 00-erne) sammenlignes: Ilsøvej er et lukket vænge og derfor kun befærdet af vejens
egne beboere, hvorimod Gildebakken er åben i begge ender og derfor indbyder til gåture
og hygge i mødet med resten af byen.
Trafikalt er der allerede nu et stort tryk på Tulstrupvej, der benyttes til gennemrejse, men
også til lokaltrafik orienteret mod Ry.
Tulstrupvej er smal og klemt inde mellem skrænter og bebyggelse, og der er dårlig plads
til krydsende trafik, for slet ikke at nævne bløde trafikanter.
Hvor Tulstrupvej krydser Ravnsøvej, er oversigtsforholdene dårlige og pladsen trang, forholdene er ikke egnet for skolebørn og andre bløde trafikanter – se billede nedenfor.

Udstykningsplaner på Ravnsøvej nord for Jaungyde:
Trafikalt vil en eventuel udstykning på ca. 10 grunde betyde væsentlig mere trafik gennem
krydset Ravnsøvej/Tulstrupvej. De fleste af landsbyens børn skal passere krydset på vej
til Ry. Tulstrupvej er deres eneste mulighed for at cykle mod Knudsøskolen og Ry, dvs.
der er derfor ingen sikker skolevej fra Ravnsøvej ind mod Ry.
Ti nybyggede huse medfører ca. 20 nye biler i byen, da den kollektive trafik er begrænset
til skolebussen. Mange af de nye biler skal højest sandsynligt også ned gennem det trange
kryds.
En øget trafikmængde i det allerede farlige kryds taler mod en udstykning.
Udstykningsplanen ligger tæt på forsamlingshuset, hvor der må forventes aktivitet og støj
til sent på natten i forbindelse med udlejning og fester. Adgangen til forsamlingshuset er
ud til Ravnsøvej, hvor fortrappen praktisk talt ender ud på Ravnsøvej. Flere beboere og
dermed øget trafik i området udgør en større risiko for trafikulykker med festglade mennesker fra forsamlingshuset.
Derudover er skolekapaciteten på den lokale Knudsøskole og Mølleskolen udfordret,
hvorfor et nybyggerkvarter i området med potentielt 15-30 børn kun vil være en yderligere
belastning på områdets skoler og dagtilbud.
Sidst der var en større udstykning i Jaungyde, Gildebakken år 2000, blev byen stillet i
udsigt at det drejede sig om ti grunde, men efter der var nikket ja til den plan fra byens
borgere, blev antallet øget til 15.
Det er også en bekymring i dette tilfælde, at der potentielt er risiko for yderligere projekter
nord for byen, da projektansøgeren så vidt vides har ansøgt kommunen om at udstykke
30 matrikler.
Trykket på områdets tilgængelige natur er øget de seneste år. Arealet nord for byen er
dyrkede arealer og derfor ikke tilgængeligt til rekreative formål og vil således ikke kunne
tilbyde areal eller stier for hundeluftning og øvrige ture i naturen.
Tværtimod er en eksisterende markvej ulovligt lukket fra området af projektansøgeren –
se billede nedenfor.
Denne markvej har været brugt i generationer af byens borgere, skolebus samt mælkevogn, der har kørt her i årtier.
Det betyder derfor, at der er opstået en konflikt mellem projektansøger og byens borgere.

Underskrifter fra Jaungydes beboere er vedhæftet.
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Kære Byråd
Hvem er bedre til at lave fortællingen omkring landsbyklyngen
Alken, Bjedstrup, Boes og Svejstrup end de lokale borgere selv?
Vi er mange, der knuselsker vores hverdagsliv i området og
derfor engagerer os dybt i rammerne herfor.
Derfor er vi gået sammen i de lokale borgerforeninger,
skolebestyrelsen og Liv i Landsbyerne - og sammen skrevet
vores fortælling til Kommuneplanen 2021. En fortælling, vi håber,
I også kan nikke genkendende til og som vi mener, bør danne
udgangspunkt for initiativer igangsat på baggrund af
Kommuneplanen.
I udarbejdelsen af fortælling har det været vigtigt for os at favne
alle de gode muligheder og vise de gode kvaliteter, som vores
område har. Samt at vi bevarer byernes mangfoldighed og
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sammenhængskraft.
God læselyst. Vi håber, I kan bruge dette input direkte i
Kommuneplanen.
Spørgsmål er meget velkomne til Christina Kjær Anderson,
repræsentant fra Liv i Landsbyerne.
Med venlig hilsen de følgende organisationer
Liv i Landsbyerne
Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus
Alken Borger- og Aktivitetsforening
Bjedstrup Borgerforening
Boes Borgerforening
Svejstrup Borgerforening
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Uddybende høringssvar
- Fortællingen om landsbyklyngen_Alken_Bjedstrup_Boes_Svejstrup.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.07.2021

Se signeringsoversigt
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Dette dokument er udarbejdet i samarbejde mellem organisationerne:
Liv i Landsbyerne
Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus
Alken Borger- og Aktivitetsforening
Bjedstrup Borgerforening
Boes Borgerforening
Svejstrup Borgerforening
Dato: Juli 2021

Fortællingen om landsbyklyngen AlkenSvejstrup-Bjedstrup-Illerup-Boes
Landsbyklyngen består af landsbyerne Alken-Svejstrup-Bjedstrup-Illerup-Boes, der samtidig er
et samarbejdende lokalcenter. Distriktet strækker sig fra Ravnsø i nord til Mossø i syd og har
gode forbindelser til både Ry og Skanderborg. Der bor cirka 1.100 mennesker i distriktet.

BYERNES MANGFOLDIGHED OG SAMMENHÆNGSKRAFT
Landsbyerne i klyngen ligger tæt på hinanden og indeholder tilsammen de funktioner, man kan forvente
at finde i et lokalcenter: Skole, SFO, børnehave, naturbørnehave, vuggestue, togstation, købmand,
bager, forsamlingshus og kirke. Funktionerne og særligt den store grad af frivillighed og lokalt
engagement er med til at skabe en stærk sammenhængskraft for landsbyklyngens borgere – både
funktionelt og socialt. Der er cirka 250 indbyggere i Alken, ca. 160 indbyggere i Svejstrup og godt 100
indbyggere i Bjedstrup.
Den lille unikke landsby Boes med cirka 80 indbyggere er velbevaret med sit slyngede vejforløb og
småhuse med tæt tilknytning til vejen. Det er lykkedes at tilpasse nyopførte huse, så de indgår naturligt
i landsbyens struktur og autentiske byggestil. Boes er ligeledes et bevaringsværdigt kulturmiljø.
Illerup er den mindste landsby i distriktet med sine knap 30 indbyggere. Byen er tæt beliggende på den
smukke Illerup Ådal og består af enfamiliesboliger og et samlende gadekær. De oprindelige gårde er
flyttet ud af byen i forbindelse med en stjerneudstykning.
Bjedstrup med sine godt 100 indbyggere huser, ud over det unikke bofællesskab Kirstinelund, også
distriktets folkeskole: Bjedstrup Skole og Børnehus. Skolen ligger smukt og inspirerende midt i naturen,
og fungerer også som naturligt samlingspunkt for landsbyklyngens mange forskellige frivillige
foreninger.
Svejstrup har ca. 160 indbyggere og er oprindeligt en udflytterlandsby fra middelalderen, der husede
beboerne fra en gammel landsby omkring Dover Kirke. Landsbyklyngens oprindelige skole blev oprettet
i Svejstrup for 300 år siden i 1721 efter kongelig forordning. I de seneste år er der udstykket nye grunde
i Svejstrup og byen er gennemgået en stor udvikling og står i dag med et stærkt mangfoldigt fællesskab
og stort lokalt engagement.

Alken er med sine knap 250 indbyggere den største by i landsbyklyngen og ligger smukt placeret ved
Mossøs østlige bred. Trinbrættet på Alken Station udgør en vigtig del af livsnerven og infrastrukturen
for Alken og de omkringliggende landsbyer og sikrer, at borgere kan pendle til arbejde og skole i de
større byer. Alken er og har igennem mange år været kendetegnet ved yderst aktivt lokalsamfund.
Alkens borgere er organiserede i stærke fællesskaber og arbejder for, at Alken fortsat har de
muligheder, der hører til en attraktiv landsby. Eksempler er kampen for bevarelsen af jernbanen, den
frivillige drift af byens købmand, bageri, og ikke mindst forsamlingshuset: Mejeriet der er distriktets
kulturelle omdrejningspunkt. Alken Mejeri var i drift indtil 1960’erne og fungerer i dag som et
forsamlingshus for lokalområdet.

BOSÆTNINGS- OG UDVIKLINGSPOTENTIALE
Mangfoldighed, fællesskab og engagement er kendetegnende for landsbyklyngens samlede DNA.
Derfor rummer distriktet et unikt potentiale i forhold til oprettelse af nye boformer som eksempelvis
levefællesskaber og der er opbakning til bosætningsudvikling i landsbyklyngen. For at værne om
distriktets fællesskaber og værdier, er vigtigt for den enkelte landsbys borgere, at udstykninger og
bosætningsinitiativer sker via borgerinddragelse og i et acceptabelt tempo.
Alken er lige nu den eneste landsby, hvor der er mulighed for egentlig byudvikling – området øst for
Anes Høj er under lokalplanlægning. Der er lokalt opbakning til denne byudvikling i Alken.
I Alken er der også en igangværende proces for et område nord for Emborgvej, hvor en Bygherre har
ønske om at opføre et ”levefællesskab” med boliger til familier i alle livsfaser. Byrådet har besluttet, at
området først kan komme i spil, når planlægningsfasen for Anes Høj 2 er klar.
Disse udviklingsmuligheder vil kunne understøtte de lokale funktioner, som der lokalt er ønske om at
bevare, herunder skolen, købmanden og trinbrættet. Samtidigt er det ved en så stor udbygning af en
enkelt landsby vigtigt, at udviklingen sker i et tempo, som gør det muligt at fastholde områdets unikke
sammenhold, sammenhæng og særegne. Dette er da også baggrunden for en mindre lokal opbakning
til “levefællesskabet” end til Anes Høj 2.
Udviklingsmulighederne i Svejstrup og Bjedstrup er lige nu geografisk udfordret af eksisterende husdyrbrug, der lægger begrænsninger på disse landsbyers udviklingsmuligheder. Hvis forholdene
ændres, vil det være naturligt at undersøge mulighederne for byudvikling nærmere.
Distriktet har i de seneste år udviklet sig til et spirende miljø af iværksættere, kunstnere, musikere og
selvstændige erhvervsdrivende. Der er ingen egentlige erhvervsområder i distriktet, men der findes dog
enkelte erhvervsvirksomheder i og udenfor landsbyerne. Med de mangfoldige kompetencer og rammer,
området besidder, er der mulighed for at bruge distriktet som innovations-experimentarium – på
områder som for eksempel kultur, biodiversitet, grøn omstilling, boformer og erhverv.
For at sikre tilstrækkeligt rent drikkevand arbejdes der pt. på at finde en ny kildeplads syd for Ravnsø.

FORBINDELSER OG NETVÆRK
Gennem distriktet løber rute 445 mellem Skanderborg og Ry, der giver hurtig adgang til E45 ved
Skanderborg og god forbindelse til Ry og Silkeborg. Vejen kører lige forbi Bjedstrup og tæt på
Svejstrup. Derudover er distriktet primært betjent af mindre veje.
Der er et lokalt ønske om at skabe sikre skoleveje fra de nærliggende landsbyer til skolen i Bjedstrup
samt at skabe sikre veje for cyklister og gående ved både rute 445 og på de mindre veje.

Jernbanen mellem Aarhus-Skanderborg-Silkeborg-Herning har et trinbræt i Alken, og der er ganske få
minutter med tog til både Ry og Skanderborg. Der er desuden adgang til kollektiv trafik på
Skanderborgvej. Trinbrættet udgør en central nerve for hele områdets beboere, da forbindelsen bl.a.
gør det muligt at pendle til og fra eksempelvis Aarhus og Skanderborg.

NATUR, KULTUR OG FRITID
Distriktet rummer landskabelige og naturmæssige områder af meget høj kvalitet. Distriktet kan bryste
sig af at indeholde tre væsentlig landskabsstrøg - Knudsø-Ravnsødalen, Illerup Ådal-Svejstrup Enge og
sølandskabet Mossø. Området omkring Mossø er desuden udpeget som Natura 2000-område, der
betyder, at området har en naturmæssig værdi i en europæisk kontekst.
Den nordlige del af distriktet omfatter den sydlige dalside i Knudsø-Ravnsø dalen. Dalsiden er
gennemskåret af markante erosionsslugter, der giver den skovklædte dalside et meget varieret terræn.
Distriktet gennemskæres i den centrale del af Svejstrup Enge, der mod øst hænger sammen med
Illerup Ådal. Dalstrøgets stejle, skovklædte dalsider danner med markante skovbryn rammen om den
brede dalbund med udstrakte eng- og moseområder. Længst mod vest ligger Vessø omgivet af store
mosearealer med en meget unik og høj naturmæssig værdi.
I den sydlige del af distriktet ligger sølandskabet omkring Mossø, som er ganske særligt, dels fordi det
er Jyllands største sø, og dels fordi hele området er stort set uberørt af byudvikling – hvilket er unikt i
det tætbefolkede østjyske bybånd. Fra de højtliggende arealer omkring søen er der fantastiske udsigter
over landskabet.
I den østlige del af distriktet ligger Alken Enge som sammen med Illerup Ådal længere mod øst er
udpeget som kulturmiljø. Områdets moser har været brugt som offermoser af våben og mennesker. Det
kan du læse mere om nedenfor.
Sporet mellem Alken, Bjedstrup og Svejstrup er en natursti på 5,7km, som ligger i et smukt kuperet
terræn. Man kan parkere ved Alken station eller Bjedstrup Skole og følge sporet rundt. Der er et lokalt
ønske om bedre stiforbindelser og vandrestier ud i naturen, herunder blandt andet til Mossø, så alle
kommunens borgere og outdoor turister kan opleve den smukke natur.
I Svejstrup findes et mindeanlæg for Anders Nielsen, en forkæmper for andelsbevægelsen, der boede
og havde sit virke på Svejstrup Østergård. I den nordlige del af distriktet ligger desuden kulturmiljøet
Hemstok.
Distriktets borgere udviser stort engagement og stor frivillighed for at sikre og skabe mangfoldige
fællesskaber. Lokale har bl.a. etableret et shelter og andre fællesområder i landsbyerne.
Madpakkehuset ved Vædebro, som også fungerer som formidlingssted, er et tidligere fiskerhus,
renoveret i partnerskab med lokale, Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune. Derudover kan nævnes
bla. Alken Mejeri, Købmanden i Alken og bagerlauget, Smukfest oprydning, aktiviteter på Svejstrup
Præstegård samt en stor samlende barselsgruppe for vordende og nybagte forældre.
Finansiering til projekterne rejses hovedsageligt via donationer, fondsansøgninger eller via tilskud fra
kommunen. Støtte til den varige drift og vedligeholdelse af projekterne er vigtigt for at sikre initiativerne
på længere sigt.

DAGLIGDAGENS FUNKTIONER

Bjedstrup Skole er en et-sporet folkeskole med ca.100 børn fordelt på 0-6. klassetrin og rummer også
SFO. Skolen lægger samtidig lokaler til vuggestue og børnehave, herunder naturbørnehave. Omkring
75 børn er en del af det samlede dagtilbud.
Bjedstrup skole var i 2020/21 lukningstruet som en del den nye skolestruktur i Skanderborg Kommune,
men en stærk lokal forældreindsats for skolen har været med til at sikre driften af en lokal landsbyskole
i Bjedstrup. Børnetallet i skoledistriktet er markant stigende og tilslutning til skolen ligger på et højt
niveau, resulterende i et stigende elevtal.
Skole og Børnehuset ligger smukt midt i naturen på en stor matrikel, hvilket åbner skolens muligheder
for undervisning i uderum, naturbørnehave og rummelighed i enhver forstand. Derudover fungerer
skolen også som naturligt samlingspunkt for landsbyklyngens mange forskellige frivillige foreninger.
Skolens udeskolefaciliteter er under yderligere opkvalificering, bl.a. ved hjælp af midler fra kommunens
klimapulje, og ønsker at bygge shelterpladser og indrette uderum, der kan være et aktiv for Bjedstrup
skoledistrikt såvel som hele kommunen. Der er et yderst aktivt foreningsliv i distriktet; her kan nævnes
idrætsforeningen Dover GF, Pensionistforeningen, rollespilsforeningen Fafner. Alle foreninger er aktive
og bidrager med store ressourcer til den lokale udvikling og sammenhængskraft.
Herudover findes der borgerforeninger i Alken, Bjedstrup, Svejstrup og Boes, som varetager lokale
tiltag og holder de enkelte landsbyers traditioner i hævd. Foreningen Liv i Landsbyerne, arbejder på
tværs af borgerforeningerne.
Dover Kirke ligger frit i landskabet nord for Svejstrup og er et smukt pejlemærke i landskabet.
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Til Skanderborg Byråd
I har i Skanderborg Ugeblad og Galten Folkeblad den 14.oktober 2020 efterlyst input til den
kommende drøftelse af Kommuneplan 21.
Det er en god idé, at inddrage dem, der skal bo og virke i rammerne af Kommuneplanen i dét
arbejde. Men det er godt nok en meget kort svarfrist, når svaret skal være indleveret allerede
søndag den 18. oktober, - 4 efterårsferiedage senere. Jeg håber derfor, at vi her mandag
morgen stadig kan nå at få et input med, så vi ikke skal kommunikere igennem ugepressen....
Vi vil gerne henlede jeres opmærksomhed på de afsnit i Kommuneplanen, der vedrører Skovby
Nord, hvor den faktiske udvikling i området i de sidste 30 år har været i direkte modstrid med
den planlagte.
På trods af at Kommuneplanen de sidste 30 år har tilsagt, at "det samlede areal til
produktions- og lagerformål i området for blandet bolig og erhverv ikke må forøges", har
tilsynsmyndigheden i den samme periode tilladt en enkelt virksomhed at opkøbe og nedrive
eksisterende boliger, befæste de tillagte matrikler med 100%, overskride den planlagte
bebyggelsesprocent for området, og anvende arealet til produktions og lagerformål. Dette også
til trods for, at den virksomhed, der hermed fik lov til at udvide sin produktion, i forvejen lå i
en Miljøklasse, som placeringen midt i et allerede eksisterende boligområde, slet ikke kan
bære.

At tilsynsmyndighedens beslutninger ALDRIG ikke har været truffet i overensstemmelse med
planlægningsmyndighedens plan, har medført:
•

at der nu ligger en Miljøklasse 5 virksomhed med 24-timers drift i 3-holdsskift og
produktion i weekenden, i et område oprindeligt planlagt til mindre og ikke-generende
fremstillingsvirksomhed, - mens der stadig er industrigrunde til salg i den nærliggende
Erhvervspark Klank, som er planlagt til at rumme f.eks. Miljøklasse 5 virksomheder.

•

at der nu i et tilgrænsende område i Skovby Nord, som er planlagt til - og særdeles
velegnet til - boliger, ikke må opføres....boliger.

•

at eksisterende boliger i det tilstødende boligområde på Rolighedsvej, af
Skattemyndigheden har fået nedsat ejendomsværdi og anvendelsesmuligheder på
grund af Virksomhedens ekspansion. Konkret for vores ejendom Rolighedsvej 7, er det
årligt regulerede nedslag i ejendomsværdien som Skattemyndigheden fastsatte sidst i
90'erne, - og dermed vores direkte og personlige bidrag til tilsynsmyndighedens
erhvervsvenlighed - ca. 625.000 kroner. Altså NEDSLAGET i værdien, alene udløst af
virksomhedens ekspansion.

•

at beboerne i såvel området for blandet bolig og erhverv, som beboerne i området for
boliger, er plaget af støjgener om aftenen, om natten og i weekenden.

Tilsynsmyndigheden i Skanderborg kommune bruger mange ressourcer på behandling af
klagerne over støj, men forholder sig helt snævert KUN til støjens styrke målt i decibel.
Støjens styrke er en konsekvens af støjkildernes konstruktion og placering, og selvfølgelig
også tilsynet med og reguleringen heraf. Men det er meget vanskeligt for kommunen at føre
tilsyn med støjens styrke, og det er særdeles let for virksomheden at overskride en regulering
uden at det kan dokumenteres. En uendelig og meget kostbar dødedans.

Beboerne er imidlertid primært generet af støjens omfang, - altså at der er hørbar støj 24
timer i døgnet på hverdage - hver aften og hver nat og HELE aftenen og HELE natten, og hertil
hver lørdag. Støjens omfang er en konsekvens af virksomhedens løbende udvidelse af
produktionskapacitet og -areal, og den manglende regulering heraf fra
Planlægningsmyndighedens side.
Nøglen til en fornuftig udvikling i Skovby Nord er derfor ikke mere regulering af
støjgrænseværdier og flere teoretiske computerberegninger af et formodet støjniveau om
natten på et givet målepunkt i venstre side af Rosenbedet i en beboers have.
Nøglen til en fornuftig udvikling i Skovby Nord er, at der lægges en plan for, hvordan man evt.
over tid kan komme tilbage til den oprindeligt planlagte struktur i Skovby Nord, så beboerne i
en bolig rent faktisk kan sove om natten, og nyde deres haver om aftenen. Og så der i
områder planlagt til boliger kan opføres .....boliger.
Det kræver et helt andet slags konstruktivt og målrettet forvaltningsarbejde, et stort og
vedvarende politisk engagement og et af myndigheden faciliteret samarbejde med de parter
der skal bidrage aktivt til forandringen. OG en plan der vedtages politisk og efterleves af
tilsynsmyndighederne og de involverede parter.
Ingen Politikere - heller ikke dem i Skanderborg Byråd - kan forandre fortiden. Ikke engang
den fortid, de selv har været med at til lave. Hvis de kunne det, ville Frank Jensen og Morten
Østergaard allerede være i gang :-)
Men I har - netop FORDI I er Politikere - det privilegium, at I kan forandre fremtiden.
Vil I ikke nok prøve....for nutiden er et Helvede, når man bor i Skovby Nord.
med venlig hilsen
Thomas Pedersen / Gitte Hougaard Madsen
Rolighedvej 7
8464 Galten
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Fortællingen om Ry
- mennesker, byliv, infrastruktur, bebyggelse og trafik
Høringssvar til Skanderborg kommuneplan 21 fra Ry borgerne Andreas Tang-Brock,
Marianne Nørmose, Daniel Holm, Anders Hougaard og Kirsten Vang Nielsen

Ry som stationsby
Ry blev anlagt som stationsby langs jernbanen og har netop holdt 150-års jubilæum. Det er
en by, hvor livet leves med respekt for naturen, i tæt synergi med naturen, og med gode
adgangsforhold til de omkringliggende metropoler.
De, som bor i Ry og som flytter til Ry søger netop dette udgangspunkt for deres liv – nu og
mange år frem. Vores oplevelse er, at mange som flytter til Ry, er med ønsket om et liv i det
nære, trygge og naturrige Ry - på behørig afstand af den pulserende storby.
Derfor er det vigtigt at bevare stationsbyen som stationsby og ikke søge en plads som
metropol og storby gennem massiv byfortætning og en klodset, misforstået moderne
byudvikling.
Vi ønsker at bevare rød/gule murstensbyggerier med skrå tage i en højde, der lader solens
stråler nå os, og som ikke skaber skygge, vindtunneller og andre barrierer for ophold
udendørs i byen. Bevar Ry, som en smuk og lav by, hvor nærhed, tryghed og den
fantastiske natur er i højsæde.

5 km/t-mennesket er ambitionen
Alt for meget byggeri i den centrale del af byen er de senere år blevet bygget til 50 km/tmennesket i bil. Og selv om byens vejnet fører mange trafikanter til og fra arbejde, er det
vigtigt, at det ikke bliver dominerende for den måde vi udvikler byen.
Helt grelt bliver det, når helikopter-mennesket får lov at dominere byudviklingen, som vi sidst
har set på Ry Bytorv – helt centralt i byen. Det er muligvis flot fra en helikopter, men
udformningen, tilgængeligheden og charmen omkring bygningerne i øjenhøjde er ren øjebæ
og et decideret usundt miljø for de mennesker, der færdes i området.
Mange i Ry bruger byen rigtig meget. Når Ry borgerne bruger byen, er det oftest på gåben.
Dermed er det vigtigt at udvikle byen som en 5 km/t-zone, hvor der er gjort noget positivt ud
af alle facader og områder i øjenhøjde. Der er sammenhæng mellem fordør, forhave og
fortov – mellem det private, det semi-private og det offentlige rum.
Vores håb er, at vi sammen udvikler byen til dem, som bor her og bruger byen.
En hyggelig lille 'lav' stationsby, som ikke skal bestå af høje punkthuse m.v.
Ry er ikke en metropol eller storby.

Siimtoften, Skimminghøj og grønne åndehuller

Siimtoften foreslåes bibeholdt, som den er. Der skal ikke være permanente bebyggelser på
Siimtoften. Siimtoften skal fungere som byens Fælled. Den er mødested for folk og det sted,
hvor by og natur mødes. Byens åndehul og et skønt rekreativt område.
Siimtoften, som allerede er minimeret af MANGE P- pladser, er stedet, hvor byens borgere
kan mødes, lære hinanden at kende og styrke byens sammenhold. Siimtoften, Skimminghøj
og den dejlige bynære natur er i høj grad hjemsted for borgernes fritidsaktiviteter, der gås
ture, der er ”et sted til de unge”, ro/kajakklubben har hjemsted og masser af private
motorbåde ligger i Marinaen.
Pladsen kan ikke mindst i kraft af sin størrelse være byens fælled og bruges til rigtig mange
forskellige aktiviteter, f.eks. cirkus, byfest, festivaler og Sct. Hansbål, veteranbiltræf,
loppemarked og meget meget mere. Den gamle festplads - arealet syd for Fællesskabets
Hus - er for længst brugt til andre formål. Derfor er det af stor vigtighed at bevare Siimtoften
og Skimminghøj og deres bynære natur og nærhed til havnen. Det foreslås derfor, at
Siimtoften og Skimminghøj bibeholdes “åbent” - uden begrænsninger - at der ikke bygges
eller etableres permanente installationer af nogen art, som hæmmer muligheden for kreativ
brug af området.
Siimtoften og Skimminghøj i den nuværende størrelse er uhyre afgørende for byens helt
borgerengagement og sammenhængskraft.
Bevaring af de grønne områder i Ry - enhver by har brug for åndehullder:
I forslaget til kommuneplanen for Havnen og Skimminghøj 50.R.01 står der, at der må
bygges i 1 etage og i maksimalt i 7 meters højde i området.
For at sikre, at der i fremtiden ikke bliver bygget på selve Skimminghøj, kunne man tænke,
at kommuneplanafsnittet 59.R.01 bliver opdelt i 2 afsnit. Et for havnen og et for
Skimminghøj. Efter vores mening bør der aldrig bygges ellers opstilles container og lignende
på Skimminghøj-området.
https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34...
De samme regler bør også ske for Siim Mose 50.R.18
https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34...
og Kyhnsminde og Lynghoved 50.R.17
https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34...
Området ved Lynghoved 50.B.34 bør også udlægges til et grønt område:
https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34...

Vi vil gerne slå et slag for en strategisk beplantning af træer i Ry og “fredning” af nogle af
de store træer, der findes i bybilledet, så byen fortsat står grøn! Eksempelvis ville vi
ønske, at der på P-pladserne på Siimtoften var plantet træer og ikke bare blev asfalteret
over det hele, samt at der bliver værnet om de gamle murermestervillaer, der også er
kendetegnet for byen.

Trafikken i Ry

Ry er en stationsby. Stationen giver liv til byen, men er samtidig en trafikal udfordring med to
baneoverskæringer midt i byen. Også vores smukke sønære beliggenhed giver udfordringer,
da vejføringen kun er mulig ganske bestemte steder.
Det betyder, at vore indfaldsveje til byen - Skanderborgvej, Silkeborgvej, Rodelundvej
Randersvej og Klostervej - er meget belastet af tung trafik, både lastbiler, busser og
rutebiler. Særlig slemt bliver det i turistsæsonen, hvor den daglige trafik bliver suppleret med
campingvogne, motorcykler og cykler.
Man må nødvendigvis tage trafiktrykket med i sine overvejelser i en kommunalplan. På den
ene side arbejder man i retning af at skabe et levende miljø på og omkring de to centrale
torve, som Rys bymidte især er præget af. På den anden side lader man helt modsatrettede
kræfter arbejde; kræfter, der synes at være drevet af profit snarere end hensynet til, hvordan
det kommer til at fungere i praksis i sammenhæng med det eksisterende. Alle de
mennesker, der flytter i lejlighederne på Skanderborgvej 24-26 samt i punkthusene på
Strungesvej og Liebingsplads må forventelig have biler. Det betyder flere biler i den bymidte,
som man vil lade være omdrejningspunkt for et levende miljø og flere biler på
Skanderborgvej, som allerede er hårdtprøvet, hvad angår trafik. Det hænger ikke sammen.
Det trafikale knudepunkt er rundkørslen ved Kvickly, som er alt for lille til at afvikle den
megen trafik, både til Kvickly og Siimtoften, men også mellem de førnævnte
hovedfærdselsårer i byen. Vi vil foreslå en tiltrængt udvidelse af rundkørslen, som løsning på
dette problem.
Krydset ved jernbaneoverskæringen ved Skanderborgvej og Klostervej er den anden store
udfordring. Selv om Klostervej for nylig er blevet “trafiksaneret” og gjort til delvis gågade, har
det ikke haft den ønskede effekt. Dette skyldes nok, at en gågade lige ved siden af
stationen, hvor der er megen trafik pga af af- og påstigning, er en ret umulig kombination.
Området er endvidere holdeplads for lokale busser, rutebiler og turistbusser, hvilket
yderligere komplicerer “gågade-princippet”. Vi foreslår derfor, at af- og påstigning på tog og
busser flyttes længere ud ad Klostervej på den anden side af parkeringsarealet.
Torvehallen er desværre også placeret på dette smalle stykke af Klostervej, som derfor skal
afspærres, når der afholdes arrangementer. Den kunne med fordel have været placeret
bagerst på Bytorvet, hvor der bedre er plads til de svage trafikanter, og samtidig skærme for
udsynet til de uskønne punkthuse.
Overordnet foreslår vi også en generel nedsættelse af hastighedsgrænsen i hele Ry til 40
km/t. Vi vil gerne have, at byen bliver mere trafiksikker, og det bør skrives ind i en samlet
helhedsplan, at der skal være lavere fartgrænser.
På Silkeborgvej fra Laven, fra byskiltet og til P. Steffensensvej kører der især mange
motorcykler, som accelererer voldsomt efter trafikbumpet ved byskiltet og kører med stor
hastighed op ad bakken mod P. Steffensensvej. Dette stykke af Silkeborgvej bør have flere
fartnedsættende installationer i stil med dem, der er på Thorsvej. Der er også mange
cyklister og gående på denne strækning, da Alling/Laven området tiltrækker mange på
cykel- og vandretur. Om torsdagen sommeren igennem, hvor der er veteran- og
motorcykeltræf på Siimtoften er trafikstøjen fra motorcyklerne så voldsom, at beboerne på

denne del af Silkeborgvej ikke kan opholde sig i deres haver fra kl 17. De er ellers vant til
støj fra både tog og vej.
Skolebørn syd for Randersvej er udfordrede af en utryg skolevej, da der ikke er noget
fodgængerfelt på Randersvej, hvor bilerne kører med stor fart ind i byen fra
Herningmotorvejen. Der burde laves bump på Randersvej eller indføres generel 40 km/t
zone i hele byen. Ved Sdr. Ege passerer mange svage trafikanter Søkildevej i
sommerperioden. En fodgængerovergang eller bump ville hjælpe dem.
Klostervej er også plaget af trafikken. Her er problemet parkerede biler, som gør livet
usikkert for gående og især cyklister. Beboerne ønsker en cykelsti etableret på Klostervej.

Byfortætning og højt byggeri i Ry.
Ry er en by rig på mange områder. Ry er en meget attraktiv by at bosætte sig i og byen har
stor befolkningsvækst. Det skal byen selvfølgelig kunne fortsætte med. Uden at blive en
New York'er-lignende storby med højt, intetsigende byggeri.
Vi vil opfordre til, at man stopper med at rive midtbyens lave gamle huse ned for i stedet at
bygge etagebyggeri i 4-5 etager.
En opfordring herfra vil være, at hvis man skal bygge i højden, bør man gøre det i området
omkring Erhvervshus Kildebjerg. Her er der allerede i lokalplanen indført, at man kan bygge
erhverv i flere etager.
Claus Leick, Skanderborg byråd, siddende for SF, har nævnt, at det kan være svært ikke at
tillade opførsel af høje bygninger, når nu bymidten allerede rummer bygninger i tilsvarende
højde som fx bygningen på Skanderborgvej 5. Den køber vi ikke; dels mener vi, at de
eksisterende høje bygninger i Rys bymidte er smukke og gamle bygninger, som er en del af
et forløb, hvor de ikke skæmmer, men tværtimod understreger Ry som den gamle
stationsby, den er. Dels må man aldrig være blind for, at det, der virker på én matrikel ikke
nødvendigvis fungerer på en anden. Det er byggeriet på Strungesvej/Liebingsplads samt det
påtænkte byggeri på Skanderborgvej 24-26 eksempler på; disse byggerier skæmmer
bymidten og vil henlægge en stor del af den i skygge. Ligesom fine byhuse "kvæles".
Et udklip fra lokalplan 112 beskriver herunder:
Citat: Langs Skanderborgvej og Knudhulevej er der stor synlighed, som vil
være af væsentlig betydning for virksomheder, som ønsker at placere
sig i området. Samtidig er Skanderborgvej en af Rys væsentligste
indfaldsveje, og derfor er det af stor betydning for byen, at områderne
langs vejen giver et attraktivt indtryk.
Området disponeres til kontordomiciler, som kan placeres med stor
synlighed langs de overordnede veje. Domicilerne må generelt blive
mellem 2 og 4 etager høje. I delområde B ved indkørslen til Kildebjerg området må der
placeres en enkelt bygning med en maksimal højde på 7 etager.
Bygningshøjden giver mulighed for, at der kan opnås gode udsigtsforhold fra domicilerne,
samtidig med, at der kan opnås tilstrækkelige udearealer omkring bygningerne til at rumme

grønne opholdsarealer og den tilstrækkelige parkering bag ved bygningerne. De
bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen lægger op til en moderne
erhvervsbebyggelse med flade tage.Citat slut.
Ved at holde det høje byggeri i netop dette område undgår vi, at man mister det
arkitektoniske overblik i Ry bymidte, og vi kan på denne måde bevare byens sjæl. Samtidig
kan vi sikre, at Ry fortsat kan følge med i Skanderborg kommunes store udvikling.

Vores høringssvar er vores holdninger suppleret med de kommentarer vi har opsamlet på
den lokale facebookside. Der har været mange positive tilkendegivelser på facebook, som
klart viser, at vores holdninger deles af mange medborgere i Ry.
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Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Lone

Efternavn

Bak

Vejnavn

Silkeborgvej

Husnummer

12

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Til Skanderborg Kommune,
Hermed høringssvar til Kommuneplan 21.
Som beboer i krydset ved Silkeborgvej og Søkildevej har jeg og
mine børn adskillige gange oplevet nær-påkørsler, når vi skal
passere Silkeborgvej mod Søkildevej og mod Poul
Steffensensvej.
Vi og mange andre i området har ligeledes observeret, at krydset
er særdeles vanskeligt at orientere sig i og dermed også passere
- det gælder både bløde trafikanter og bilister, hvilket fra tid til
anden giver kraftige opbremsninger.
Jeg ser dagligt, at bilister ikke respekterer hajtænder,
vejbaneskift, skift i belægningen og at fortovet overkøres ligesom fartbegrænsningen heller ikke respekteres. Det gør
krydset særdeles farligt at passere - både for bløde trafikanter og
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andre bilister.
Et forslag til at gøre krydset mere overskueligt og dermed
nemmere at orientere sig i kunne være at lukke Søkildevej i
krydset og opsætte piller på fortovet, så dette ikke kan overkøres
i bil.
Jeg uddyber gerne, hvis I har brug for det.
Med venlig hilsen
Lone Bak
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt
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Miljøforeningen Dover Sogn
28. juli 2021

Høringssvar kommuneplan 2021
Miljøforeningen Dover Sogn
Miljøforeningen Dover Sogn har med interesse læst Skanderborg kommunen forslag til
kommuneplan 2021 og kommenterer i det efterfølgende på nogle udvalgte punkter, der er
relevante for Miljøforeningens arbejde.

BYER OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
”Udviklingsmulighederne i Svejstrup og Bjedstrup er lige nu udfordret af eksisterende
husdyrbrug, der lægger begrænsninger på disse landsbyers udviklingsmuligheder.
Hvis forholdene ændres, vil det være naturligt at undersøge mulighederne for
byudvikling i de to byer nærmere.”
Kommentar: Miljøforeningen vil naturligvis bakke op om nedlæggelse af den store
svineproduktion, der i dag finder sted inde i landsbyen Svejstrup, så både Svejstrup og
Bjedstrup vil kunne udvikle sig på lige fod med andre landsbyer. Produktionen medfører
omfattende støj- og lugtgener for beboerne i byen, men også den store, tunge transport til
og fra produktionsanlægget er voldsomt generende for alle der færdes på de små veje i
området.

FORBINDELSER OG NETVÆRK
”Der er et lokalt ønske om at skabe sikre skoleveje fra de nærliggende landsbyer til
skolen i Bjedstrup. Der er også et lokalt ønske om bedre stiforbindelser i Alken og ud
i naturen, herunder til Mossø.”
Kommentar: Miljøforeningen bakker op om ethvert initiativ, der kan gøre færdsel på de
små veje i området mere sikker for alle bløde trafikanter.
Cyklister og fodgængere, der skal til og fra Bjedstrup Skole fra skolens opland færdes på
smalle veje med meget få muligheder for at passere den store, tunge trafik uden en
betydelig risiko. Transporterne af svin, foder og gylle til og fra områdets store
svineproduktioner foregår i store lastbiler og vogne, der fylder hele vejen, og det samme
gælder for de øvrige store maskiner der anvendes i det moderne landbrug.
Miljøforeningen bakker også op om ønsket om bedre stiforbindelser, gerne til Mossø, men
også i det åbne land, så landsbyerne via trampestier kan forbindes med hinanden og med
skovene.
Området er dog i dag præget af de store anlæg til industriel svineproduktion, men
Miljøforeningen vil gerne arbejde for at der også i vores område bliver bedre mulighed for
at gå en tur og nyde det åbne land.

NATUR, KULTUR OG FRITID

Miljøforeningen Dover Sogn
28. juli 2021

Distriktet rummer landskabelige og naturmæssige områder af meget høj kvalitet. Det
skyldes især, at distriktet kan bryste sig af at indeholde tre væsentlig landskabsstrøg
- Knudsø-Ravnsødalen, Illerup Ådal-Svejstrup Enge og sølandskabet Mossø.
Området omkring Mossø er desuden udpeget som Natura 2000-område, der betyder,
at området har en naturmæssig værdi i en europæisk kontekst.
Den nordlige del af distriktet omfatter den sydlige dalside i Knudsø-Ravnsø dalen.
Dalsiden er gennemskåret af markante erosionsslugter, der giver den skovklædte
dalside et meget varieret terræn.
Kommentar: Det er Miljøforeningens formål at forsøge at værne om og bevare natur, miljø
og de landskabelige værdier i området.
Det står i stærk modsætning til at området i kommuneplanen også er udpeget til særligt
værdifuldt landbrugsområde. Søer, skove og skrænter er naturligvis undtaget for
landbrugsdrift, men det er Miljøforeningens opfattelse at den intensive landbrugsproduktion
i det åbne land og i særdeleshed den industrielle svineproduktion, der foregår i området,
ikke kan forenes med en bevarelse af de natur- og miljømæssige værdier i området.
Den store industrielle produktion og spredning af gylle, der foregår i området kan ikke kun
afgrænses til de marker, hvor gyllen udbringes, men det påvirker natur og miljø i hele
området.
”Udgangspunktet er, at naturen må benyttes og skal beskyttes.
Arealer udpeget som potentielle naturområder skal så vidt muligt udgå af intensiv
landbrugsmæssig drift, f.eks. ved at arealerne overgår til ekstensivt drevne
naturarealer, vådområder eller skov.”
Kommentar: Miljøforeningen noterer sig at det på kortet ’Natur og Fritid’ fremgår, at der er
udpeget nogle strimler ”potentielle økologiske forbindelser” og ”potentielle
naturbeskyttelsinteresser” i forbindelse med de eksisterende skovområder i vores område.
Miljøforeningen kan naturligvis tilslutte sig at disse potentielle områder realiseres så hurtigt
som muligt og dermed tages ud af landbrugsdrift.
Miljøforeningen håber dog ikke at hensynet til natur og miljø i Skanderborg Kommune
stopper med det, men at denne type af udvidelser af naturområder kan fortsætte med
meget større styrke i området.

SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER
”De særlig værdifulde landbrugsområder kan kun inddrages til ikkejordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget,
eller hvis en samlet vurdering viser, at det er mest hensigtsmæssigt, at den givne
anvendelse placeres i et særlig værdifuldt landbrugsområde.
[…]
Mængden af levende hegn, vandhuller og andre småbiotoper af værdi for det vilde
dyre- og planteliv bør opretholdes, og nye etableres, hvor det kan ske uden
væsentlig gene for jordbrugsdriften.

[…]
Prioritering af jordbundsinteresserne skal og kan ikke udelukke hensynet til miljøet,
som f.eks. beskyttelse af grundvand, søer, vandløb og anden natur. For at sikre dyr

Miljøforeningen Dover Sogn
28. juli 2021

og planters mulighed for at sprede sig, indeholder en af retningslinjerne en henstilling
om at sikre og om muligt udbygge levende hegn, vandhuller og andre småbiotoper,
hvor det er muligt.”
Kommentar: Miljøforeningen noterer sig, at området mellem Firgårde, Dover Kirke,
Hemstok og Ravnsø er udpeget til ”særligt værdifuldt landbrugsområde”.
Miljøforeningen glæder sig selvfølgelig over at der i området kan tages et vist hensyn til
natur og miljø, så længe det dog ikke kommer på tværs af landbrugsindustriens interesser,
der ifølge kommuneplanen har fået forrang i området.
Men vi undrer os i Miljøforeningen meget over at Skanderborg Kommune med
kommuneplanen ønsker at ”frede” det industrielle landbrugs udvikling i vores område.
Enhver der kender området vil kunne se det tunge aftryk de store svineproduktionsanlæg
allerede har sat, og Miljøforeningen er beskæmmet over at Skanderborg Kommune ønsker
denne udvikling bevaret og fortsat i et område, der potentielt set smukt kunne forbinde
Ravnsø og Mossø.
Med udbygningen af Kildebjerg, der kun ligger nogle få kilometer øst for de store
produktionsanlæg er det endnu mere mærkeligt, at kommuneplanen ikke medtænker den
øgede søgning til både skovene og det åbne land, som det vil medføre, og udviser et
hensyn til det.
Miljøforeningen vil gerne påpege, at det moderne, industrielle landbrug ikke kun påvirker de
arealer, der ejes af den enkelte producent, men det påvirker i stor udstrækning et helt
lokalområde. Strukturudviklingen har medført at store arealer dyrkes af nogle få, og det
medfører omfattende transport med meget store maskiner i hele området. De store
svineproduktioner i området medfører derudover tung transport af foder, gylle og dyr til og
fra ejendommene.
Skanderborg kommune vil gerne tiltrække borgere, der ønsker at benytte den dejlige natur
vi er omgivet af. Men vi er i Miljøforeningen Dover Sogn stærkt bekymrede for den fortsatte
udvikling af de store svineproduktioner, som Skanderborg kommune ønsker at give plads til
i vores område, og vi ser den udvikling som uforenelig med ønsket om at bevare og
beskytte naturen i vores område.
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Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jan Højgaard

Efternavn

Funder

Vejnavn

Kildebakken

Husnummer

41

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Høringssvar vedr. kommuneplan 2021
Jeg skal herved erklære min støtte til Frede Højgaards
høringssvar og hans ambition om at omdanne et nuværende
erhvervsområde og etablere et samlet boligområde vest for
Boeletvej med mulighed for at bygge boliger helt op til Boeletvej.
Kommunen har tidligere afvist dette ønske med henvisning til de
miljøzoner, som erhvervsområdet vest for Boeletvej er underlagt
og som kræver en 100 m zone over imod boligbebyggelse.
Som Frede påpeger er der imidlertid allerede givet dispensation
for bygning af boliger helt op til grænsen for erhvervsområdet i
flere tilfælde. Dette drejer sig om boligområdet på Vessøvej samt
på Tippethøj 1, som kommunen selv bruger idag til institution.
Senest har Ry varmeværk sidste år med tilladelse fra kommunen
etableret nye bygninger, som ligger væsentlig tættere på
bebyggelsen på Vessøvej end de påkrævede 100 meter.
Jeg vil derfor supplere og nuancere Fredes høringssvar med at
kommunens hidtidige afvisning af tangerer forskelsbehandling.
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Hvorfor kan kommunen i nogle tilfælde dispensere for denne
miljøzone, hvorimod den ikke kan i dette tilfælde? Og hvordan
kan man give byggetilladelse til Ry varmeværk, når de udvider
indenfor de 100 meter til nærmeste boligområde?
Som Frede også påpeger i sit høringssvar er der ingen af de
eksisterende virksomheder beliggende øst for Boeletvej, som vil
være til gene for et kommende boligområde vest for Boeletvej.
Det vil derfor være nærliggende at lade en evt. fremtidig
bufferzone ligge på den østlige side af Boeletvej, så der i et bælte
på denne side ikke kan nyetableres virksomheder, som kan
forurene og støje.
Det eneste rigtige må være at give medhold til Fredes ambition
for et nyt boligområde og hermed også give ham de samme
muligheder, som man har givet andre med tilsvarende ambitioner.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Trine

Efternavn

Eide

Vejnavn

Vibevej

Husnummer

2

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Høringssvar til Forslag til Skanderborg Kommuneplan 2021-2032
med fokus på Ry
I fortællingen om Ry-distriktet er der i forslaget til
kommuneplanen en beskrivelse af områdets kvaliteter og
særkende, men jeg savner en overordnet vision for, hvordan
byen skal udvikle sig. Det omfatter både det vi skal passe på,
men også hvordan byen skal udvikle sig på en måde så vi sikrer
kvalitet også fremadrettet hvilke billeder og scenarier ser vi for os
i fremtiden? Det samme kunne gælde for andre centerbyer som
Låsby og Galten hvad er det særlige for dem og hvordan kan det
understøttes og udvikles. En vision er/eller kunne måske tænkes
ind i arbejdet med Kvalitet i Byudviklingen?
En vision og konkrete guidelines for en helhedsorienteret
udvikling kunne være den ramme som de enkelte projekter kan
spille op imod, og kan understøtte at man som myndighed står
mere robust når projekterne skal falde på plads. Det handler ikke
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kun om højde, tæthed og materialer, men om hvordan de enkelte
projekter indgår i en helhed. Særligt når vi er på væsentlige og/
eller identitetsskabende steder, bør der stilles krav om at
projekter bidrager positivt og peger ind i fremtiden på den fede
måde de skal stå der i mange år.
En overordnet vision kan suppleres med mere detaljerede
strategier for vigtige delområder (fysisk eller temabaseret), på
samme måde som der er arbejdet med nye byudviklingsområder
som fx Kildebjerg.
Det er et ressourcekrævende arbejde, men rummer muligheder
for nærværende borgerinddragelse, der ikke omhandler konkrete
projekter og gensidig forståelse for muligheder og udfordringer.
Byrum
Et eksempel kunne være byrum som Siimtoften og områdets
sammenhæng til havneområdet og midtbyen. Her savnes en
mere overordnet diskussion om og plan for, hvad vi vil med et
område, der har potentiale til at blive et helt særligt sted for byen.
Det er ind i en sammenhængende plan at enkeltprojekter som
eksempelvis parkeringsplads og forslag til legeplads bør ses.
Bidrager projektet positivt til områdets karakter eller bør der
tænkes i andre muligheder.
Landskab og beplantning
Et andet eksempel kunne være et tema om grønne
sammenhænge i byen og udsigter og sammenhænge til det
omgivende landskab. Ry ligger med skove som nærmeste nabo,
men træer fylder ikke meget i bybilledet. Kunne en strategi for
træer og beplantning styrke byens identitet og samtidig være med
til at skabe gode byrum og overgange.
Og i denne sammenhæng er parkeringspladser også byrum. Af
forslaget til kommuneplanen fremgår det, at parkeringsarealer så
vidt muligt skal indrettes som grønne byrum, men der er generelt
i byen en tendens til helt åbne parkeringsarealer, hvor der ikke er
tænkt i de rumlige muligheder. Beplantning som træer og
lignende må selvfølgelig ikke hindre væsentlige udsigtslinjer og
visuelle sammenhænge, men der kunne gøres mere for at sikre,
at de ofte store arealer bidrager positivt til oplevelsen af byen.
Indfaldsveje
Et tredje eksempel kunne være indfaldsveje. I mange byer skal
man igennem lange stræk domineret af erhvervsbyggeri og
dagligvarebutikker der selvfølgelig og helt legitimt vil være synlige
og vise præcis hvem de er. Det kan være svært at undgå et rodet
udtryk, ligesom det kan være svært at kende den ene by fra den
anden. Ry ligger i et smørhul, og oplevelsen af at komme til byen
er stadig visuelt stærk uanset hvor du kommer fra. Det bør vi
holde fast i, og have en plan for. Det gælder særligt for Kildebjerg
og Ry Øst, hvor det er vigtigt at man holder fast i en samlet
landskabsoplevelse hvor kig til skov og sø er en væsentlig del af
den visuelle oplevelse.
Til sidst vil jeg gerne kvittere for initiativet for en Procedure for
planproces og kvalitet i større byudviklingsprojekter, der giver
mulighed for en tidlig inddragelse på et tidspunkt, hvor det stadig
er muligt at påvirke projektet.
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Med venlige hilsner
Trine Eide
Vibevej 2

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Søren Brunhøj

Efternavn

Frøik

Vejnavn

Kærgårdsvej

Husnummer

21

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

I udgaven af KP21 der er sendt i høring, er vi glade for at se at
planen lægger op til at den grønne struktur og afgang til natur for
borgere i villakvarterene prioriteres højt.
Gram Skov (landzone), som grænser op til villakvarterene, er i
KP21 fastholdt i den nuværende anvendelse ved at markere den
til rekreativ anvendelse og fortsat friholde den for boligbyggeri.
Grundejerforeningen Kærgården er glade for det, og ser det som
en vigtig forventningsafstemning, der giver tryghed for alle
grundejere i området.
Den del af Gram Skov, der udgøres af lysningen og plateauerne
ud for Skovvej, er den mest benyttede del til ophold og udeskole,
og samtidig den lettest tilgængelige del for barnevogne,
vuggestuer og gangbesværede.
For at synliggøre og fastholde denne anvendelse, foreslår vi at
supplere rammerne i KP21 med at gamle træer skal bevares og
skovarealet ikke må reduceres i størrelse.
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På vegne af grundejerforeningen Kærgården der omfatter 82
husstande.
Søren Frøik, Formand
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt
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Fortællingen om Virring handler om en aktiv by med et stærkt fællesskab og foreningsliv.
Hvor borgene driver lokale initiativer og aktiviteter og hvor også det lokale erhvervsliv bakker op.
En by i vækst som er attraktiv for mange børnefamilier. Det er vigtigt at denne vækst bliver
imødekommet. Med flere udstykninger på vej, aktuelt området Svinsagervej/ Hvolbækvej samt det
fremtidige i øst omkring Toftegaard / Johannelunden bør fokus være på rigtig planlægning og
korrekte prognose for befolkningsudviklingen, så kapaciteten på børnepasningen og skole bliver
tilpasset.

Infrastruktur:
Der opleves i dag en stigende trafik fra Gl. Horsens Landevej og gennem Virring via Gade Bakken.
Oversigtsforholdende er dårlige særlige inden mod byen fra den nye indkørsel til Hjorts Alle. Ved
en realisering af lokalplan 1180 vil der være flere krydsende trafikanter særligt cykler og gående.
Det opfordres til at denne problematik indarbejdes i lokalplanen.
Ved udkørslen på Gadebakken fra Skolen/Bakkehuset er oversigtsforholdene ikke særligt gode.
En del af strækning mellem Virringvej mod købmanden kunne derfor foreslåes ændret til 40 km
zone.
Pasning:
Der har gennem flere år været et massivt pasningsproblem i Virring, som har været drøftet med
Skanderborg Kommune over en længer periode. Ved realisering af lokalplan 1180 må det
forventes at den primær gruppe som kommer til byen er børne familier og dermed et yderligere
pres på Børnehave, Vuggestue og dagplejer. Det opfordres til at denne problematik indarbejdes i
lokalplanen.
Cykelsti mellem Virring og Gram/Stilling
En sti vil binde området mere sammen og skabe sikkerhed for de bløde trafikanter. Med genåbningen af Stilling station kunne det styrke Virring områdets muligheder for adgang til kollektiv
trafik.
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skoven, og med forventet øget trafik på Vroldvej
Undgå jorddeponi i fredskoven af klasse 2 forurenet
jord. Op mod 100.000 m3 (4545 lastbilstræk)
Altså samlet set ønsker vi, at fastholde et unikt naturområde i
Vrold og Skanderborg, til gavn for områdets beboere, både
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88a
Støtte til Vrold Fredskov som rekreativt område jf. Skanderborg Kommuneplan 2021-2032.
211 mennesker har underskrevet denne indsamling.
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Navn
Søren Sivebæk
Jesper Just Nielsen
Thomas Bernhardt
Gitte Bak Bak Nielsen
Gitte Staffe
Tinna Christensen
Hanne Krog
Tommy Pedersen
Line Andersen
Lina Jensen

By
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hans Fink
Palle Sanderhoff
Anita Thøgersen
Søren Stistrup
Connie Christensen
Christina Bottke
Heidi Thusgaard

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Susanne Olsen
Lisbeth Gjesager
Ivan Frandsen
Flemming Laursen
Aase Laursen
Dennis Søderstrøm
Christian Stigsen
susanne winther
Jesper Jørgensen
Marlene Troldtoft

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Århus C
Skanderborg
Skanderborg

28. Silas Troldtoft
29. Heidi Frandsen

skanderborg
Skanderborg

30. Katrine Just Nielsen
31. Henning Madsen
32. Flemming Kandborg

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Skanderborg
Skanderborg
Vejle
Skanderborh
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
SKANDERBORG
Skanderborg
Aalborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

Amalie Staffe
Marianne Ammitzbøll Madsen
Peter Andersen
Liselotte Vinther
Mette Hammer
Maria Mørk
Ulla Gøricke
Nils Emil. Gøricke
Jytte Bengtson
jan andersen
Anne Sofie Kjeldgaard Swensson
Emil Moos
Nanna Tjørnfelt
Ina Hansen
Michael Nielsen Sanderhoff

48. Jens Hvalsøe
49. Dan Weller
50. Sarah Appel

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

51. Stine Moos

Gedved

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

Sarah Brabrand
Helle Dybbøl Pontoppidan
Rasmus Sidenius Brabrand
Anders Skriver
Rikke Eriksen Pii
Ann Thune-Stephensen
Charlotte Dahl
Eva Skovholm
Mogens Pedersen

Dato
07-07-2021
07-07-2021
Jeg er helt enig i det vedhæftede høringssvar.
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
Skoven skal vedblive at være skov, o ikke en pengemaskine
07-07-2021
Underskrift er det eneste, der giver mening at gøre:-) Bevar naturen hvor det er muligt og undgå mere 07-07-2021
trafik langs cykelstien! Vi har børn, der cykler den vej i skole. Vejen er trafikeret nok i forvejen.
Desuden benytter vi os af skoven til gåture. Det vil være helt forkert med erhverv så tæt på boliger og
vej. Det er unødvendigt.
07-07-2021
ønsker at bevare et vigtigt rekreativt område
07-07-2021
Jeg ønsker absolut et nærrekreativt Område her i Vrold.
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
Det er vigtigt med rekreative og grønne områder i vores byer.
07-07-2021
Jeg vil gerne bevare skoven som den er. Det er en hyggelig lille skov, hvor det er skønt at løbe og gå
ture og bare nyde naturen som den er.
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
Jeg er nærmeste nabo til skoven.
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
Det er sådan et skønt sted at gå tur. Ret uberørt. Udsigt over ådalen. Tæt på.
07-07-2021
Jeg ønsker at bevare Vrold Fredskov som rekreativt område. Området er let tilgængeligt. Der er gode 07-07-2021
stier og flot natur. En tur i Vrold Fredskov er en dejlig naturoplevelse tæt på byen.
Kommentar

Fordi at vi skal bevare vrold natur, hvor jeg bla færdes en del, da jeg bor meget tæt på og ønsker
absolut ikke mere belastning på Vroldvej end der er nu. Og fordi det er så dejligt at gå i skoven og
nyde naturen.

Jeg ønsker at bevare den natur vi har. Vi har bosat os her i Vrold netop pga den enestående
kombination af by og natur. Vi bor selv op til dyrehaven. Hvad mon der kan ske med den, hvis dette
går igennem? Jeg forstår ordet fredskov som noget der er fredet.....

Der er snart ikke mere natur omkring os
Ønsker om at bevar et fristed for dyr og menneske i nærområdet.
vi skal bevare skov

Jeg underskriver fordi vi selvfølgelig skal gøre ALT for at beskytte den dejlige skov, vi som familie
bruger den hver dag og det skulle vi gerne kunne blive ved med i mange år endnu. At vælte en fred
skov for at lave byggegrunde der inde, er jo helt ude i hampen. Der er så mange andre bedre stede at
bygge i skanderborg som giver så meget mere mening frem for at vælte en fred skov. ( Min mening )
så handler det her vist mere om penge en det handler om sund fornuft. SELVFØLGELIG SKAL VI HAVE
LOV TIL AT BEHOLDE VORES ELSKEDE SKOV.

Jeg skriver under, fordi det er vigtigt at bevare skov og natur i Skanderborg. En grøn by er godt for
både borgere og naturen.
Færdes ofte i denne dejlige skov, da mine forældres have grænser op til den. Bevar denne skønne
natur.

Jeg støtter
Jeg bor på Vroldvej og nyder skoven og naturen.

Brug da for fanden noget af alt det golde landbrugs jord

07-07-2021
07-07-2021

07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021

07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021

08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021

61. Toni Fredskilde Andersen

Skanderborg

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Lene Weisz
Kirsten Hedegaard
Line Hardt
Lea Andersen
Jesper Fabricius
Sara Moos
Annemarie Mangor
Louise Birkholm
Kirsten Brøndsted
Flemming Siggaard
Sanne Viderup Glahn

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Vrold
Gedved
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

73.
74.
75.
76.

Michael Skovholm
Annette Buur
Christelle Tranemose
Camilla Brøndberg

Skanderborg
Skanderborg
Lyngby
Skanderborg

77. Hanna Lindstrøm

Skanderborg

78. Trine Kokholm

Skanderborg

79. Helene Beck
80. Lone Wehner

Malling
Skanderborg

81.
82.
83.
84.
85.

Cathrine Ørskou
Conni Andersen
Anders Andersen
Frederikke Buch Nielsen
Jonna Pedersen

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Egtved
Skanderborg

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Lone Sørensen
Rikke Sand Vittrup
Helene Vittrup
Mette Bisbo
Anne Fabricius
Iulia Marian Bargisen
Marianne Junge
Gine Binder
Mette Demuth

Skanderborg
Slugten 15
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Peter Boldsen Madsen
Henrik Zhou Lykke
Mark Hansen
Torben Knudsen
Ellen Hansen
Isabella Schmidt Hansen
Sofie Lindvald
Kurt Henrik Sørensen
Magnus Gaarde
Liselotte Kjeldsen Hansen
Lone Jespersen
Josephine Wind
Katrine Trans
Tomas Jensen
Mai Wils Sommer

Hørning
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
skanderborg
Skanderborg
Hundborg
Odense
Skanderborg
Skanderborg

110.
111.
112.
113.
114.
115.

Carina Gram Egeberg
Sofie Just Nielsen
Mette Vedstesen
Susanne Gaarde
Freja Arendttorp-Lundbæk
Lars Jørgensen

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Michella Maria Rask Lynbech
Henrik Madsen
RUTH PÅ Hansen
Ulla Højdahl Holm Sørensen
Erik Sørensen
Malene Nielsen
Gitte Vandsø Jensen
Lis Vium Ehlers

Hørning
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

Jeg ønsker at bevare den skov og natur vi har omkring Skanderborg, da jeg ikke synes der er for meget 08-07-2021
i forhold til antallet af indbyggere i byen og af hensyn til biodiversiteten.
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
Det vigtigt
08-07-2021
Jeg mener at skoven skal bibeholdes.
08-07-2021
Naturen tæt på byen skal i den grad bevares!
08-07-2021
08-07-2021
Jeg skriver under, fordi jeg mener det er vigtigt at bevare og passe på vores natur. Og Skanderborg er 08-07-2021
netop kendt for at have lækker natur. Der udover vil trafik forøgelsen på Vroldvej gøre det mindre
attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Vrold, da vejen til skole vil blive mere utryg - og Vroldvej er
kan, mig bekendt, ikke holde til øget tung trafik. Generne fra den øget trafikstøj vil også påvirke
området negativt. Sidst men ikke mindst vil det gennerelt gøre området mindre attraktiv, hvis vi
forurener jorden og skoven, med deponi og tung trafik.

Jeg bor i Vrold bla. grundet de smukke områder med skov og eng. Disse områder er sammen med
søen med til at gøre 8660 unik
Vrold Fredskov er et vigtigt rekreativt område, der bruges af rigtig mange mennesker. Under
coronapandemien er det blevet brugt endnu mere intensivt end tidligere og denne intensive brug vil
formentlig fortsætte.
Jeg skriver under, fordi det er vigtigt, at vi bevarer de grønne øer i Skanderborg By. Vrold Skov er
bosted for mange dyr og værested for mange af os, som bor i nærområdet.
Historierne om hvordan John A Laursen først fælder skove og huse for derefter (måske) at spørge om
det var ok, er usmagelig..
Jeg skriver under fordi jeg kan tilslutte mig mine naboers bekymring.
Fordi vi skal bevare de rekreativ områder vi har tilbage i Vrold
Fordi jeg tit går tur i området, selvom jeg ikke bor i 8660. Det gør min kæreste
Skoven skal bevares, som den er, som rekreativ område. Og godt 100000m3 forurenet jord hører ikke
til i naturen
Vi skal bevare den rest natur og gammel skov som vi har
Jeg mener at skoven skal bevares som den er

Det er vigtigt at bevare de naturområder vi har i dag

Jeg skriver under da jeg ønsker at bevare den skønne natur vi har i Skanderborg og vrold. Bruger selv
naturen meget.

Vrold skal forblive et skønt sted

Jeg bruger fredskoven ofte og nyder natur og dyreliv

Jeg elsker at gå i naturen og det at vi i vrold har skoven så tæt på er en fantastisk ting. Lad den stå og
lad os nyde den og se dyr der færdes iden. Den gir ro og mulighed for fordybelse.

Det er vigtigt at have oaser for mennesker og dyr i nærområdet. Der er behov for sådanne “natur
reservater” i byen. Fredskoven danner en naturlig barriere mellem jernbane og bolig.

Jeg synes at vores skov og sø bliver ødelagt nok af SMUK.
Jeg støtter høringssvaret 100%

08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021

08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
08-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021

09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021

09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
10-07-2021
10-07-2021

193. Tage Selbo
194. Lotta Mangs

Skanderborg
Skanderborg

195. Marianne Krogh
196. Frank Bessing

Skanderborg
Skanderborg

197.
198.
199.
200.

Skanderborg
Skanderborg
Åbyhøj
Skanderborg

Birgit Brønnum
Hanne Nørgård
Frederik Thybo
Hans Estrup Andersen

20-07-2021
21-07-2021
Ønsker at dette skønne naturområde bevares til gavn for alt liv, såsom mennesker, dyr, træer og
planter.
21-07-2021
jeg tilslutter mig høringssvaret fuldt ud.
Mine børn har lært meget om naturen under deres opvækst i Vrold. Nu er det deres børn, der lærer at 21-07-2021
naturen er er tæt på, hvor man bor og de naturoplevelser der følger med. Els. Fugle rådyr o a..
Desuden er det bekymrende, (vis man ønsker at deponere mange tusind læs farligt affald i skoven,
hvordan hådndterer men støvet( læs forhindrer det i at brede sig over naboernes område.)?

Jeg bor i Vrold og nyder mine gåture med min hund i dejlige grønne omgivelser.

Det er vigtigt at bevare de bynære naturområder. Vrold Fredskov ligger i tilknytning til vores eng og
denne kombination af skov og åbent landskab understøtter et rigt dyreliv. Midt i byen. Det er unikt.

21-07-2021
21-07-2021
21-07-2021
22-07-2021

201. Claus Hørlykke

Skanderborg

Jeg bor 200 meter fra skoven, og synes at kommunens plan om udlægning af området til reakreativt
område er både rigtig og i tråd med fremtidens ønsker til bosætning i den sydlige del af Skanderborg.

22-07-2021

202. Hanne Hørlykke

Skanderborg

Jeg bor 200 meter fra skoven, og synes at kommunens plan om udlægning af området til reakreativt
område er både rigtig og i tråd med fremtidens ønsker til bosætning i den sydlige del af Skanderborg.

22-07-2021

203.
204.
205.
206.

Heinze Kjær
Dorte Magnussen
Kirsten Weisz
Henrik Berg

Skanderborg
Skanderborg
Stege
Skanderborg

207.
208.
209.
210.
211.

Jesper Øravik Hansen
Lone Nielsen
Mads Glahn
Mathias Nielsen
Niels Kortegaard

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

Fordi jeg og familien bruger skoven til løb og andre ting dagligt. Og skoven bør ikke scones til med
murbrokker eller andet deponi, eller fældes som der allerede er i gangsat

Jeg benytter ofte området rekreativt, gåture med hunden o.lign. Er også bekymret for trafikken på
Vroldvej

22-07-2021
23-07-2021
23-07-2021
24-07-2021
24-07-2021
24-07-2021
24-07-2021
25-07-2021
26-07-2021
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Høringssvar til Kommuneplan 2021

Som ejer af ejendommen Låsbyvej 10, 8464 Galten (matrikel 42a og 13k) har jeg følgende bemærkninger til
udpegninger af:
Naturbeskyttelsesområder - Forslag
Økologiske forbindelser – Forslag
Jeg vil gerne kvittere for udpegningerne. Det giver god mening, at bevare ådalen og sikre de naturmæssige
værdier.
Matrikel 42a og 13k, er delvis udpeget som økologisk korridor, naturbeskyttelsesområde samt
lavbundsareal.
Vi er med på, at vi skal sikre naturen, ådalen og lavbundsarealerne, i en helhed med landbrugsdriften.
Derfor er vores forslag at flytte den økologiske korridor ud af hestefolden, hvor vi har jordvarmeanlæg (ca.
10-15 meter mod nord). Endvidere at naturbeskyttelsesområdet flyttes mod nord ud af matrikel 42a, som
er et fint landbrugsareal. Udpegningerne på matrikel 13 k, har vi ingen bemærkninger til.
Den økologiske korridor giver god mening – vi nyder ofte når dyrene vandrer fra ådalen op over vores
græsplæne og ned i Sømosen 😊😊
Det vil også give god mening at koble den økologiske korridor mellem Gammelmosen og Sømosen. På sigt
når der skal byudvikles mellem Låsby og Galten, vil denne økologiske korridor udgøre en grøn kile, der vil
give byen et tvist at natur og bidrager til, at Skovby, Galten og Låsby fortsat opleves som selvstændige byer,
samtidig med at beboerne i området har en let adgang til rekreative områder tæt på deres boliger.
Med venlig hilsen
Peter Rask Nielsen

Forslag til ny grænse for
Naturbeskyttelse

Forslag til ny grænse for
Økologisk korridor

90

Forslag til høringssvar til Kpl 21-32 Fra LF:
Landsbyforum takker for muligheden for at kommentere forslaget til Kpl 21-32. Det er klart, at en
plan på godt 1500 sider ikke kan kommenteres i enkeltheder, og derfor forholder vores
høringssvar sig til nogle overordnede synspunkter. Specielt de meget omfattende kortbilag vil vi
ikke kommentere meget på, da vi forventer, at de enkelte landsbyer i deres høringssvar kommer
nærmere ind på dem.
Det er en spændende og fornyende måde, Skanderborg Kommune har grebet
kommuneplanarbejdet an på med de 14 fortællinger. Vi glæder os over, at der på denne måde er
understreget, at kommunen består af en række enkeltdele, med hver deres særpræg, men også at
det er summen af disse enkeltdele der udgør helheden: Skanderborg kommune. Det er samtidig
med til at understrege, at tilstanden både i enkeltdelene og i kommunen som helhed ikke er
statiske, men dynamiske.
Vi hilser derfor med tilfredshed, at landområderne og lokalcenter- og landsbyerne har fået den
betydelige og markante plads – om ikke i sidetal så i indhold – som kan forventes af den 1/3 af
befolkningen, som bor der.

Kommunens placering i ”Den østjyske millionby”, er en af de attraktive ting, som også landsbyerne
nyder godt af.
Men vi kan med rette stille spørgsmålstegn ved, om den vækstfilosofi, der har drevet det sidste
årti’s udvikling, har været tilstrækkeligt styret med hensyn til vækstens afledte udgifter og den
fysiske fordeling af væksten i kommunen.
Langt, langt størstedelen af væksten har fundet sted i de større byer med et deraf følgende
investeringsbehov.
Hvis man for alvor ønsker at følge et bæredygtighedsprincip, som vægtes højt politisk, må det
medføre, at man i langt højere grad end hidtil vægter nye arealudlæg og mulighed for varierede
boligformer, herunder almennyttige boliger og Seniorboliger, som gør det muligt at udnytte og
fremtidssikre de lokale resourcer i form af skoler, institutioner mm. Ikke mindst den nyligt
overståede skolestrukturdebat har vist, hvor væsentligt det er, at bevare og fremtidssikre disse og
andre livsvigtige funktioner som dagligvareforsyning og foreningsliv i de landsbyer, der ønsker det.
Vi er derfor bekymrede over, at der i KP21 ikke er udlagt nye arealer til boligformål bortset fra et
mindre område ved Javngyde.
Den omhyggelige administrative proces med at lave kommuneplantillæg og efterfølgende
lokalplan/byggetilladelse gør det nødvendigt at være på forkant med mulighederne på landet og i
lokalcenter- og landsbyer, når mulighederne opstår.

Ideen om en rækkefølgeplan – specielt for de nye store områder, som f.eks. Anebjerg- er rigtig,
men den må ikke stå i vejen for en mindre boligudbygning i landsbyer, som kan styrke
bæredygtighedsprincippet.

Vi hilser meget velkommen, at der er kommet et helt afsnit ind om landsbyer, og vi kan helt
tilslutte os de principielle synspunkter, der kommer til udtryk i afsnit 1.17 i Redegørelser. Men vi
må samtidig advare imod at være alt for principfaste på alle punkter, da dette kan give en helt
uholdbar begrænsning af mulighederne på landet.
Vi ser meget frem til dialogen om ”Strategisk planlægning for Landsbyer”, og vi forventer ikke, at
forslaget til Kpl 21 lægger rammerne for den dialog.

Udviklingen i indbyggertal i landsbyerne fra 2011 til 21 viser med al ønskelig tydelighed, at den
generelle vækst i kommunen ikke er slået igennem i landsbyerne – med nogle enkelte undtagelser.
Der er helt klart et potentiale for fastholdelse og vækst i indbyggertal i landsbyerne, som ikke må
bremses af for stram planlægning.

I bæredygtighedsstrategien indgår også spørgsmålet om mobilitet. Det helt overordnede trafiknet
– tog, veje, E45’s udvidelse mm – er helt klart et plus, når det handler om at komme til og fra
kommunen. Men til mobilitet hører også muligheden for at komme rundt indenfor kommunen.
Der må vi desværre konstatere, at de sidste års indskrænkninger i den kollektive trafik har svækket
mulighederne for at ”sikre en god og velfungerende mobilitet i kommunen ved at fokusere på
transportsystemet som en helhed, med brugernes behov som det centrale”. Specielt unge og
ældre mener langtfra, at denne vision er opfyldt.
Den planlagte udbygning af stianlæg i kommunen er positivt, men langt fra tilstrækkelig, og den
mangler f.eks. i høj grad fokus på sikre skoleveje.

Afslutningsvis: ”Mennesker møder mennesker” er en smuk vision, som vi helt kan tilslutte os – og
det er også den vision, vi arbejder med i landsbyerne, og som vi stærkt håber, at Kpl21 og
”Strategisk planlægning for Landsbyer” kan udvikle sig til at blive gode redskaber til at nå.
I dette høringssvar har vi forholdt til nogle af de overordnede temaer, idet vi forventer, at en
række landsbyer selv vil komme med høringssvar, der mere specifikt refererer til deres landsby.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.07.2021

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

30331249

Evt. P-nummer
Navn

Jexen Arkitekter v/Max Ekkelund Jørgensen

Vejnavn

Jeksenvej

Husnummer

185

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Hermed fremsendes på vegne af grundejer BROHAVEN Aps v/
John Haugaard Stationsvej 11, 8362 Hørning, høringssvar
vedrørende ændret anvendelse af Gram Skov til rekreativt
område.
Se vedhæftede bilag med høringssvar og beliggenheedsplan.

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

Bilag
Uddybende høringssvar
- 21269 M1.01 BELIGGENHEDSPLAN.pdf
- Høringssvar 13.R.05 Gram Skov.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Stine Bech

Efternavn

Sillesen

Vejnavn

Bjedstrupvej

Husnummer

13

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg skriver på vegne af bofællesskabet Kirstinelund.
I kommuneplanen 21 fremgår det at, 'det vil være naturligt at
kigge på udviklingen af Bjedstrup og Svejstrup'.
Vi ønsker at bevare det helt særlige bølgende landskab samt
Sortehøj, da det for os er helt unikt for vores område og landsby.
Vi er derfor meget modstandere at udstykning og bebyggelse på
marken mellem Kirstinelund/Bjedstrup og Sortehøj.
På vegne af Kirstinelund,
Maria Temponeras og Stine Sillesen

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
FT0SUVN

Side 1 af 1
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Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

93

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jørgen Trolle

Efternavn

Schytter

Vejnavn

Låsbyvej

Husnummer

115

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Som formand for landsbyklyngen De7Dale kan dette høringssvar
regnes som en fælles kommentar til fortællingen om området.
Indledningsvis skal vi sige at det er meget positivt at
landdistrikterne på denne måde er repræsenteret i KP21, og på
denne måde ser vi denne som en plan for HELE Skanderborg.
Herunder kommentarer til fortællingen
Korrektioner til teksten
Der er ikke flere ledige byggegrunde på Langagertoften,
fortællingen kunne være at efter flere år med ledige grunde og en
del boliger til salg er der nu større søgning til boliger i De7Dale
igen.
Møllestien er etableret i samarbejde med velvillige lodsejere og
der er nu en samlet vandretur fra Veng Skole og Børnehus til
Nygårde, og stien er planlagt til at blive en del af det regionale
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fortsat fra foregående side...
stisystem med tiden.
Klostret er væk men klosterkirken er som nævnt i visit
Aarhusregionen den ældste bevarede Klosterkirke i DK.
Muligheder for uddybning.
Mulig tilføjelse omkring De7Dake foreningen arbejder løbende
for at udvikle mulighederne for at tiltrække passende erhverv,
blandt andet igennem udnyttelse af bestående ejendomme med
tidligere andre erhverv, ligesom der i øjeblikket arbejdes aktivt på
at få opført et friplejehjem ved Hårby.
Tilføjelse vedr. Nr. Vissing Kro hvis historie går mere end 200 år
tilbage.
Mesing forsamlingshus er under kraftig renovering og udbygning
så det også fremover kan rumme fælles og private
arrangementer til glæde for beboerne i De7Dale med flere.
Måske det ikke er så vigtigt for fortællingen at der var modstand
imod byggeprojekt i Jeksen, men måske tilføje at nye
udstykninger vil søges planlagt i samarbejde med de
eksisterende beboerforeninger og naturligvis med hensyn til
miljøet?
Med venlig hilsen
Jørgen Schytter
De7Dale
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt
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Høringssvar kommuneplan 21.
FerskvandsMuseumsForeningen vil gerne komme med dette indlæg vedr. anvendelse af
Skimminghøjområdet.
Havnen og Skimminghøj er en enestående del af Ry. Området besøges af mange mennesker året rundt.
Både af lokale, men også af de mange, der gæster Ry. De kommer i bil, med Tog cyklende og sejlende,
Vi mener helt klart, at selve området Skimminghøj er helt enestående med sin bynære beliggenhed og dog
så afsondret, at man føler sig helt opslugt af den skønne natur. Selve Skimminghøjområdet må ikke røres,
men skal bevares uden bebyggelse eller terrænændringer. Stien over selve højen må dog gerne blive
tilrettet, så der kan blive bedre adgang for såvel gående, som dem der kører i kørestol eller el-scooter.
Området med kanolejrpladsen kan udnyttes bedre end i dag. Det Grønne Partnerskab Skimminghøj (DGPS)
har udarbejdet et projekt til forbedring af udnyttelse af arealerne mellem Ry Roklub og Skimmighøj.
Kommuneplanen giver mulighed for byggeri til erstatning af den nuværende toiletbygning på
kanolejrpladsarealet. DGPS projekt indeholder en multifunktionsbygning, som kan indeholde de
nødvendige toiletfaciliteter og en hal til vinteropbevaring af museumsskibet Gl.Turisten, og med tilsluttet
ophalerampe, så Gl.Turisten varsomt kan trækkes direkte ind i hallen. Projektet er godkendt af kommunen,
og forndsmidler er ved at blive søgt.
Bygningen vil blive opført efter de gældende regler for området, og vil komme til at passe ind i det maritime
miljø der.
Da Gl.Turisten kun skal være i hallen i vinterperioden oktober til april, så kan hallen bruges til mange andre
formål i sommerperioden maj- september. Det kan f.eks. være sommeraktiviteter for børn, som arrangeres
af Museum Skanderborg, kor og musikkoncerter, udstillinger af plancher fra FerskvandsMuseet, andre
udstillinger og arrangementer, shelter for kanoturister i dårligt vejr, opbevaringsbokse og oplademulighed
for kanoturisterne, så de kan komme op i byen og købe ind. Det kunne også være et naturligt sted at rykke
ind til afslutning af Borgerforeningen Sankt Hans bål.
Denne multifunktionsbygning vil således kunne blive at samlingssted for mange Ry borgere og folk, der
gæster vores område.
Derfor vil vi gerne anbefale, at Skimminghøj-projektet indskrives i Kommuneplanen.
På FerskvandsMuseumsForeningen vegne
Steen Rytter
28. juli 2021
FerskvandsMuseumsForeningen har pt. 193 betalende medlemmer og museumsskibet Gl.Turisten har 14
sponsorer.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Flemming Veilgaard

Efternavn

Christensen

Vejnavn

Ustrupvej

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Hylke er en lokalcenterby i Skanderborg Kommune, og det
ønsker vi fortsat at være. Derfor håber vi at I fortsat vil satse på
og bakke op om den pågående udvikling af Hylke Distriktet, og
bibeholde de centrale funktioner vi har i vores børnehave og
indskoling. Se vedhæftede høringssvar for blandt andet
præcisering af ønsker til udviklingen i Hylke distriktet.

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

Bilag
Uddybende høringssvar
- Høringssvar Hylke-distriktet.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt
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Høringssvar, Hylkedistriktet

Hylke d. 28.07.21

Hylke distriktet består ud over Hylke, Brørup og Båstrup også af landsbyen Ustrup, som
ikke er nævnt i kommuneplanen 2021.
Fællesskabet mellem de fire landsbyer er stort, og I daglig tale dækker “Hylke” over alle
fire landsbyer og hele området. Området passer med sognegrænsen, som i følge sogn.dk
rummer 832 mennesker, og ikke 784 som skrevet i udkastet.
Borgerne i Hylke ønsker at udviklingen i byen understøttes, således vi kan bevare vores
indskoling, børnehave og købmandsbutik. En sådan udvikling kræver flere borgere og dermed boliger. Vi ønsker i høj grad et bredere udbud af boligtyper, herunder alment boligbyggeri, således at muligheden for et aktivt landsbyliv også er for unge, singler, skilte familier og ældre, der måske ikke har økonomi eller ønske om at købe et hus.
Vores børnehave Tusindfryd og indskoling er en del af Landsbyordningen Virring, og er et
vigtigt omdrejningspunkt for området. Den levende, udviklende landsby har brug for det liv
børnefamilierne bringer med sig. Samarbejdet imellem skolen og børnehaven gør, at personale kan bruges bedst muligt, og det er en meget blid overgang at starte i skole for børnene. Skolen har også tænkt ud af boksen i forhold til at udnytte ressourcerne bedst, således er der samlæsning i de tre klasser på kryds.
Hylke kan afhjælpe presset fra andre områder af kommunen, f.eks. hvor der er pladsproblemer til børnepasning. Det giver god mening at have en boligmæssig udvikling i det område der har plads til at imødekomme tilvæksten, frem for at bygge flere boliger hvor der i
forvejen ikke er kapacitet. Det kræver fortsat fokus på gode lokale pasningsmuligheder til
de 0-3 årige også. Helt konkret, at der ansættes nye dagplejere når der er en der stopper.
Man kunne også tænke i andre muligheder, og f.eks. lave en stordagpleje. Landsbyordningen kunne også udvides til at omfatte vuggestuepladser i børnehaven, og derved skabe
mere fleksibilitet i Landsbyordningen og muligheder for at imødekomme familiernes forskellige behov.
Der er pt. udbudt 5 grunde til salg ved en udstykning ved Præstegårdsbakken. Den ene
grund er for nyligt solgt, og bliver til den nye præstebolig for præsten tilknyttet sognene
Hylke, Ovsted og Tåning. Der har været interesse for flere af grundene, og dette gennembrud vil uden tvivl sætte gang i salget. Der er dog en del restriktioner på hvordan husene
må bygges på grundene, hvilket det forlyder spænder ben for salget af grundene. I den
sydlige ende af byen, vest for Ustrupvej, er der mulighed for at planlægge endnu et boligområde, med plads til 10-15 boliger afhængig af type og størrelse. Vi ser en ide i allerede
nu at se på at udstykke disse grunde, således det giver andre muligheder for boliger, som
falder uden for restriktionerne på præstegårdsbakken.
Vi har derudover været i dialog med ejeren af det gamle “Savværk”, der ligger på Hylkevej
22. Grunden er 2400 m2 og ligger lige over for Præstegårdsbakken. Her ser vi nemlig en
god mulighed for at lave almene boliger og styrke landsbyens nuværende karakter. Dette

vil samtidigt frigive de tre grunde nederst på præstegårdsbakken, som der ikke må bygges
på pga eventuelle støjgener fra det nedlagte savværk. Ejeren er interesseret I at sælge, og
Skanderborg Andelsboligforening kunne godt være interesseret i flere boliger herude. Måske man endda kunne lave et boligprojekt med særligt fokus på bæredygtighed, så man
kunne forsøge i mindre skala inden det benyttes i større byer.
Denne udvikling med flere boliger ønskes umiddelbart kun i selve Hylke. De mindre landsbyer Ustrup, Brørup og Båstrup giver plads og muligheder til de borgere som ønsker mere
luft og natur direkte omkring boligen. Ved at fokusere en boligmæssig udvikling på selve
Hylke, giver det muligheder for alle i området. Vi er alle glade for vores smukke natur i området, og det rige dyreliv, blandt andet de røde glenter som trives her.
For at skabe en god dynamik i området er den offentlige transport vigtig. Som den offentlige transport er nu, er det de færreste familier i området der kan nøjes med en enkelt bil.
Skolebussen den primære offentlige transportform, og så kan der bestilles flexbus til Skanderborg derudover. Flexbussen kører med alt fra 1-5 timers mellemrum i dag og aftentid,
når skolebussen ikke kører. Skal man med skolebussen til Campus Skanderborg, eller helt
ind til selve Skanderborg, tager det en times tid, da man skal over Virring. Kunne man
skabe bedre muligheder for at komme direkte til Skanderborg, ville det gøre en stor forskel
i forhold til brugen af offentligt transport, da man så hurtigere kunne komme til banegården
i Skanderborg og videre derfra. Helt optimalt set, ønsker vi os et trinbræt i Hylke, ligesom i
Alken. Toget kører lige forbi, og det ville give optimale muligheder for at kunne komme
både nord og sydpå med offentlig transport. Hvis den nye linjeføring mellem Hasselager
og Hovedgård bliver en realitet, kunne det være oplagt at udvikle på den idé.
Landsbyen er en rigtig “bottom-up landsby” og vi arbejder selv aktivt på at udvikle området, og gøre det attraktivt for tilflyttere. Hylke Landsbyråd står bag en stor opgradering i
2021 af fællesarealerne på sportspladsen. Ud over de eksisterende tennisbaner, fodboldbaner og multibane, opføres en skatepark og et adgangsanlæg med tilgængeligheden i fokus, en legeplads, et madpakkehus og et bytorv. Dermed rummer det en bred interessegrupper og danne gode rammer for fællesskaber og udeliv. Projektet er støttet økonomisk
af alle byens foreninger, ud over en række fonde og puljer.
Hylke er generelt kendetegnet ved et aktivt og bredt foreningsliv. Her er rig mulighed for at
dyrke sport og idræt, være kreativ og social. Den lokale købmandsbutik har siden 2017
været borgerdrevet gennem Hylke Købmandsforening, og ejes, via anparter af Hylkeborgerne selv.
Hylke er en lokalcenterby i Skanderborg Kommune, og det ønsker vi fortsat at være. Derfor håber vi at I fortsat vil satse på og bakke op om udviklingen af Hylke Distriktet, og bibeholde de centrale funktioner vi har i vores børnehave og indskoling.
Mvh
Hylke Landsbyråd
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Morten Rose

Efternavn

Vilholm

Vejnavn

Bavnevænget

Husnummer

20

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Lokalrådet Ejer Bjerge har med erfaring fra de seneste års
aktivitet gennem læst fortællingen for Ejer Bjerge og foretaget
flere faktuelle justeringer.
Den justerede fortælling er vedhæftet.
Vi har ligeledes vedhæfte et brev der fremhæver de områder der
skal være fokus på i KP 21 for at udnytte det potentiale og
muligheder der er i Ejer Bjerge. De områder der fremhæves, er
baseret på den dialog vi som lokalråd har haft med lokale
borgerne, foreninger og virksomheder i Ejer Bjerge gennem de
seneste år.
Med venlig hilsen
Morten Rose Vilholm
Formand Lokalrådet Ejer Bjerge
Tlf.: 28954339
Mail: morten.rose@vilholm.com
www: ejerbjerge.dk
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Facebook: Ejer Bjerge - Et aktivt landsbyliv
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Andet
Lokalrådet Ejer Bjerge har med erfaring fra de seneste års aktivitet
gennem læst fortællingen for Ejer Bjerge og foretaget flere faktuelle
justeringer.
Den justerede fortælling er vedhæftet.
- KPL 21 Ejer Bjerge, rettet.docx
Uddybende høringssvar
- Følgebrev EB kpl21.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt
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Supplerende bemærkninger fra Lokalrådet Ejer Bjerge til Kpl. 21.
Idet Lokalrådet takker for muligheden for at gennemse og rette i distriktets ”Fortælling” (se
selvstændigt bilag) vil vi gerne knytte følgende specifikke kommentarer til forslaget:
-

Behovet for nye boliger i området er stort. Der er stor interesse for at flytte hertil, men ikke
mange grunde til salg. Vi skal derfor kraftigt anmode om, at arbejdet med at lave
kommuneplantillæg/lokalplan for området ved Kattrupvej og i den sydlige ende af
Tebstrup fremskyndes mest muligt. I forbindelse hermed ønskes meget kraftigt, at vores
ansøgning om tildeling af kvoter til almennyttige boliger i samarbejde med SAB
imødekommes snarest muligt. Situationen er pt den at specielt ældre flytter fra området,
da der ikke er mulighed for at få en lejebolig.

- Vi ønsker at prioritere sikre skolevej/cykelstier:
Fra Ejer til Ris
Igennem Ris og til LBO
Fra Tåning til LBO
- Vi ønsker ligeledes prioriteret cykelsti mellem Tebstrup og Hylke for bedre at kunne udnytte
hinandens sports og forenings aktiviteter.

-Etablering af veje med tykke striber i begge sider af vejen en række steder i området, kombineret
med nedsættelse af hastigheden til 40 km, f.eks gennem Ris og Ejer, ved Kattrupvej m.fl.
Det er en løsning, der efterhånden anvendes i en lang række kommuner.

-Ved LBO er det udendørs støjniveau for højt i forhold til arbejdsmiljøreglerne. Det må afhjælpes.

-Vi ønsker midler afsat til f.eks en pedelordning eller lignende stillet til disposition for Lokalrådet,
f.eks 50.000/år.
-Vi ønsker Landsbypuljens anlægsmidler permanentgjort (2,5 mio/år)

-Specielt i landsbyerne og på landet vil der være behov for en ikke alt for principfast
administration af mulighederne for udvikling, da det i værste fald kan føre til, at der intet kan ske.

Med venlig hilsen
Morten Rose Vilholm
Formand Lokalrådet Ejer Bjerge
Tlf.: xxxx
Mail: xxxx
www: ejerbjerge.dk
Facebook: Ejer Bjerge - Et aktivt landsbyliv
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Ejer Bjerge-distriktet
Distriktet rummer udover lokalcenterbyen Tebstrup også landsbyerne Ejer, Ris og Tåning og Horndrup. Ejer
Bavnehøj med genforeningsmonumenter og tårn samt Danmarks højeste punkt Møllehøj ligger i distriktet.
Distriktet afgrænses mod syd og delvist mod vest af kommunegrænsen til Horsens, og der er ca. 1.500
indbyggere i distriktet.

KP21 distrikter (lokal)
KP21 Håndtegnet distriktskort

Centerområde (C)
Boligramme (B)
Bolig Erhverv (BE)
Erhverv (E)
Offentlige formål (O)
Langsigtet udviklingsretning
Skole
Kirke
Rekreative Rammer (R)
Grønne bufferarealer (O)
Bevaringsværdigt landskab
Økologiske forbindelser
Potentielle Økologiske forbindelser
Landsbyer (LB)
Sø
Å
Sommerhusområde

1000 m

Ejer Bjerge-distriktet gengivet i de overordnede strukturer, forbindelser og pejlemærker.

BYER OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
Ejer Bjerge distriktet rummer lokalcenterbyen Tebstrup med ca. 630 indbyggere. Tebstrup har gennem tiden
været en attraktiv bosætningsby på grund af beliggenheden midt mellem Horsens og Skanderborg og med let
adgang til E45. Tebstrup består af en ældre langstrakt bykerne langs Horsensvej. Byens nyere boligområder
ligger mod vest mellem Horsensvej og E45.
Der er ikke udlagt rene erhvervsområder i distriktet, men distriktet rummer mange selvstændige virksomheder
som for eksempel tømrer, VVS, maler, fotograf og entreprenør.
Landsbyen Ris rummer ca. 140 indbyggere. I forbindelse med Kommuneplantillæg 16-24, vedtaget i 2020, er der
udlagt et mindre område til boliger. Der arbejdes med at finde sikre løsninger for gående og cyklister i
landsbyen.

Landsbyen Tåning rummer ca. 80 indbyggere. Landsbyen har bevaret sin oprindelige struktur med de store
firlængede gårde, der ligger i landsbyen omkring en forte, hvor kirken ligger. Landsbyen rummer desuden et
velholdt gammelt mejeri, som ligger flot som indkørsel til byen fra nord.
Landsbyen Ejer rummer ca. 60 indbyggere. Indenfor de eksisterende kommuneplanrammer er der mulighed for
udbygning med nye boliger. I Ejer er en proces i gang med at udmatrikulere gadejord og udnytte en del af denne
til et lokalt mødested.
Horndrup er en mindre bebyggelse med ca. 20 indbyggere. hvorfor der ikke er kommuneplanrammer for byen.
I distriktet, der er sammenfaldende med skoledistriktet Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, er der uden for
Tebstrup, Ris, Tåning, Ejer og Horndrup ca. 500 indbyggere.
Der ses et lille fald i indbyggertallet inden for de sidste 10 år. At der ikke er sket tilvækst de seneste år skyldes
formentlig et øget udbud af grunde i Skanderborg og desværre kun et mindre udbud af grunde i Tebstrup. I
byens ældre byområde er der mulighed for at indpasse et mindre antal nye boligbebyggelser, f.eks. hvis der
nedrives eksisterende boliger, nedlægges erhvervsejendomme eller ved udstykning af eksisterende grunde til
flere mindre grunde.
Videre udvikling af Tebstrup er i vestlig retning udfordret af støj fra E45 samt kuperet terræn. Udviklingen i østlig
retning er udfordret af flere forskellige beskyttelseslinjer i tilknytning til området omkring Tebstrup Sø, Tebstrup
Bæk og Tebstrup Skov.
Der er lokale ønsker fra juni 2018 om udbygning af byen med mere attraktive grunde. Byrådet har derfor i 2019
og 2020 i forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg for udviklingsmuligheder i lokalcenterbyer og
landsbyer undersøgt området for egnede byvækstarealer. Undersøgelserne er desværre endnu ikke afsluttede,
men der arbejdes konkret med muligheder for planlægning for k boligprojekter ved henholdsvis ved Kattrupvej
og som forlængelse af Tebstrup mod syd vest for Horsensvej.
Folketinget har vedtaget et trafikforlig, der vil medføre en udvidelse af E45 med tilhørende støjbegrænsende
foranstaltninger, der vil reducere støjen i store dele af de for tiden belastede områder. Tidsplanen for dette
arbejde kendes endnu ikke, men sandsynligvis vil det først stå færdigt om 8-10 år. Der vil derfor i den
mellemliggende periode være et stort behov for muligheder for etablering af boligområder.

FORBINDELSER OG NETVÆRK
Distriktet gennemskæres af motorvej E45. Tebstrup ligger umiddelbart øst for motorvejen og landsbyerne vest
for motorvejen.
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, den lokale skole som dækker hele området, ligger lidt vest for Tebstrup ved
Risvej, som også fungerer som adgangsvej til E45, idet der er til- og afkørsel til motorvejen. Det er derfor let at
opnå forbindelse til Aarhus og resten af Østjylland.
Det planlagte projekt med udvidelse af E45 samt opførelse af støjvolde løser ikke alle støjproblemer. Specielt
omkring Landsbyordningen vil der være behov for en yderligere indsats.
Gennem Tebstrup forløber landevejen Horsensvej, som giver let adgang mod nord til Skanderborg og mod syd til
Horsens. Byrådet har prioriteret etablering af cykelsti på strækningen mellem Tebstrup og Skanderborg.

Lokalrådet er enig heri på længere sigt, men prioriterer på kort sigt etablering af sikre skoelevej/cykelstier
mellem Landsbyordningen og Ejer, Ris og Tåning samt en cykelsti til Hylke.
Distriktets placering mellem Skanderborg og Horsens gør, at indbyggerne naturligt orienterer sig både indenfor
og uden for kommunegrænsen.
I nordlig retning, hvor distriktet møder Skanderborg Sø omkring Horndrup Plantage, er der store, rekreative
værdier forbundet med både Skanderborg-Stilling-distriktet og Hylke-distriktet. Dog udgør jernbanen her en
fysisk barriere for forbindelser mellem planteområderne på sydsiden af søen.
Ejer Bavnehøj er et kulturelt fyrtårn i distriktet, som tiltrækker både lokale besøgende og turister. Læs mere om
Ejer Bavnehøj nedenfor.

NATUR, KULTUR OG FRITID
Distriktet er højt beliggende, og der er mange flotte udsigter, når man bevæger sig rundt i området. To af
landets højeste punkter ligger i distriktet – Møllehøj, der med sine 170,86 meter er Danmarks højeste, og Ejer
Bavnehøj, der med sine 170,35 meter er landets tredjehøjeste punkt. Møllehøj ligger på en privatejet mark 270
meter vest for Ejer Bavnehøj. På Ejer Bavnehøj står genforeningsstenen, rejst i genforeningsåret 1920 og
genforeningstårnet bygget i 1924. Tårnet er 12,5 m højt, og der er mulighed for at komme op i tårnet.
På Ejer Bavnehøj afholdes folkemøder og andre arrangementer, og Foreningen Ejer Bavnehøjs Venner arbejder
aktivt for og med udvikling af området – senest med renovering af det grønne område omkring. I den
forbindelse er den frygtindgydende heks Ma Ram, som reddede Ousted Kirke fra at blive knust af Lindormen,
genopstået i et hjørne på Ejer Bavnehøj. Ma Ram er første figur på en unik legeplads tematiseret over sagn om
Ma Ram. Læs mere om Ejer Bavnehøj nedenfor.
Ovsted Kirke, som ligger ca. 1,5 km øst for Ejer Bavnehøj, er Danmarks tredjehøjest beliggende kirke. Den er
derfor et tydeligt pejlemærke set fra landbrugslandskabet syd for kirken. Også Tåning Kirke kan ses på lang
afstand og er et tydeligt pejlemærke set fra sølandskabet omkring Skanderborg Sø.
Mod vest i distriktet ligger Ejer Skov, som grænser op til Yding Skov i Horsens Kommune. Skovene er en mosaik
af frodig løvskov og mager nåleskov. I skovene udspringer en række kildevæld, der tilsammen danner den
hurtigtløbende og rene Bjergskov Bæk, der løber til Mossø. I bækken lever vandinsekter, som her har deres
eneste levested i Nordeuropa.
Området rummer således gode oplevelser både for lokale og turister. Terrænet er velegnet til cykelsport og der
er flere muligheder for vandreture, blandt andet spor ved Ejer Bavnehøj og den fem kilometer lange
Præstegårdssti ved Sneptrup, for blot at nævne nogle få, og der er et stort potentiale for flere oplevelser ved
anlæg af nye og vedligeholdelse af eksisterende stier.
I Tåning og Tebstrup ligger et forsamlingshus. Forsamlingshusene har støtteforeninger, som afvikler forskellige
arrangementer i løbet af året. Specielt i Tåning kan der også være arrangementer i samarbejde med
menighedsrådet for Tåning Kirke.

DAGLIGDAGENS FUNKTIONER
I distriktet nær Tebstrup ligger Landsbyordningen Ejer Bavnehøj. Det er en integreret ordning for børn fra 0-12
år. Under ét tag findes vuggestue til 18 børn, børnehave til 60 børn, skole fra 0-6 klasse med pt. 100 børn, SFO
og klub. Lokalt er der også dagplejere. Der er ledig kapacitet (eller mulighed for at udvide) i alle delene af
Landsbyordningen.

I Tebstrup ligger specialplejecentret Baunegården og en dagligvarebutik. Det er muligt at komme med offentlig
transport – bus – til Skanderborg og Horsens, dog kun ganske få daglige afgange med bus, det meste af trafikken
afvikles med Flexbus.
Riis Tebstrup Idrætsforening har til huse i Ejer Bavnehøj Hallen og på de udendørs arealer ved Ejer
Bavnehøjskolen. Idrætsforeningen arbejder sammen med Lokalrådet og Landsbyordningen om at skabe nye
rammer for foreningslivet og fællesskabet. For tiden tilbydes håndbold, fodbold, løb, motion, gymnastik,
volleyball og badminton til alle aldersgrupper i lokalområdet, men der arbejdes også på at gøre stedet til et
samlingspunkt med flere aktiviteter, der ikke nødvendigvis relaterer sig til sport.
Der findes et aktivt lokalråd for Ejer Bjerge, som dækker hele distriktet og har til formål at udvikle distriktet, så
det bliver et specielt attraktivt område at bosætte sig i. De arbejder også for et sundt foreningsmiljø og har en
lang række ønsker til stisystemer med henblik på MTB, vandre- og løberuter, ridesti, etablering af lokale
mødesteder i Tebstrup, Ris, Ejer og Tåning samt forskønnelse af byerne og egnen, blandt andet ved inddragelse
af frivillige.
EJER BAVNEHØJ
Ejer Bavnehøj er sammen med Møllehøj det højeste naturlige punkt i Danmark. Udsigten fra toppen er storslået
- ikke mindst fra det 12,5 meter høje genforeningstårn rejst i 1924.
Gennem århundreder blev bavneblus anvendt som advarselstegn på Ejer Bavnehøj og andre højdepunkter.
Toppen lå ubemærket hen, indtil den i 1917 blev fredet.
En stor genforeningssten blev rejst i 1920, da Nordslesvig blev genforenet med moderlandet. I kraft af en
folkeindsamling opførte man Genforeningstårnet tegnet af arkitekt Jens Laustsen. Tårnet består af en dobbelt
triumfbue - en bue vendt mod hvert verdenshjørne. Mod syd ses en markant portrætbuste af Christian 10.
En række kulturelle aktiviteter finder sted på Ejer Bavnehøj – herunder grundlovsmøder, folkemøder,
historiefortælling og musikalsk underholdning. Tårnet og omgivelserne ejes af Skanderborg Kommune, mens
foreningen Ejer Bavnehøjs Venner varetager drift, anlægsmæssige forbedringer og aktiviteter.
Et enestående morænelandskab skabt i sidste istid, bugter sig syd for Ejer Bavnehøj. Der går en vandrerute fra
Ejer Bavnehøj til Møgelhøj via Møllehøj som led i ”spor i landskabet”.
Øvrige kendte højdepunkter i Ejer Bjerge er Møgelhøj, Lindbjerg, Kvejnbjerg, Vistoftehøj og Yding Skovhøj. Her er
den østjyske israndslinje meget tydelig. I klart vejr kan man se helt til Samsø og Lillebæltsbroen.

Ejer Bavnehøj tårnet blev efter en folkeindsamling i 1923 bygget efter tegning af Jens Laustsen. Tårnet er 12,5
meter højt og blev rejst til minde om genforeningen med Sønderjylland efter 1. verdenskrig. Man kan gå op i
tårnet og nyde udsigten. En langtrækkende kikkert er opstillet på tårnets top i turistsæsonen, og der er
sigtelinjer i alle retninger.

Fakta om Ejer Bjerge-distriktet
•
•
•

Byer i distriktet: Ejer, Ris, Tebstrup, Tåning, Horndrup
Indbyggertal 2021: 1.497
Areal: 35 km²

Hvad skal vi have fokus på?

Det er vigtigt for Byrådet, at udviklingen i distrikterne beror på dialog med de lokale foreninger og
organiseringer.
Benyt lejligheden til at tage snakken i jeres lokalområde om potentialer og muligheder, og fortæl Byrådet, hvad I
synes, der skal være fokus på i kommuneplanen.
Gå til høringsportal her.
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Hvor tager man hen, når man tager på ferie?
Man tager til en smuk by med forskellige huse og forskellige haver, alt i forskellige farver og stilarter,
men dog tilpasset det lokale særkende. Man nyder livet, kulturarven og mangfoldigheden …
Man tager ud i naturen, den vilde og frodige, nyder det rige plante- og dyreliv – bakkerne og dalene,
skovene, engene, heden og vandet. Friheden og stilheden …
Man går på opdagelse og viser vennerne eller børnene seværdigheder, steder man var som barn, og
som man bærer med sig som et dejligt minde, der kan forsøde livet igen og igen …
Gl. Rye er sådan et sted. Vi der bor her behøver ikke tage nogen steder hen, for at opleve det
ovenfor beskrevne, vi bor lige midt i det – og sådan skal det gerne blive ved med at være.
Gl. Rye er en landsby hvor vi kender hinanden og dyrker fællesskabet. Her skal fortsat være et rart
og hyggeligt miljø, der stimulerer sanserne, og giver plads til kreativitet og forskellighed. Byen må
ikke vokse for hurtigt, for så risikerer vi at ødelægge landsbypræget og fællesskabet.
Rækkehuse hører ikke hjemme i en landsby. Husene skal være forskellige, men samtidig tilpasset
den historie byen bærer med sig, det der er i forvejen, naturen og menneskene. Vi vil bevare vores
særpræg – der er ingen grund til at bygge noget, som lige så godt kunne ligge alle andre steder.
Det skal være spændende at gå en tur i byen og se hvad der gemmer sig om næste hjørne. Der skal
være noget at kigge på, noget der beriger ens liv og giver gode oplevelser og fællesskab.
Naturen har altid været en vigtig del af byen. Den kan ses alle steder i og omkring byen, og sådan
skal det fortsat være. Der skal være god plads til liv mellem husene.
Vi skal passe på den gamle bydel med kirkestier, gårde, bindingsværk og andre gamle huse. Og vores
flotte kirke, som fortsat skal stå frit, så den tydeligt kan ses fra alle vinkler, også langt fra.
Torvet var tidligere fint omkranset af tre smukke huse, nemlig skolen, Bakkegården og kroen. Vi
ønsker at det klassiske æstetiske udtryk genskabes, når der skal bygges nyt på krogrunden.
Bækken, der løber ned gennem Jammerdalen, er fra Bison og ned til Gudenåen lagt i rør. Det vil
være en gevinst for vores landsby at få Bækken fritlagt igen, så den kan få sit naturlige løb tilbage. Til
gavn for planter, dyr og mennesker.
Vi har både en interessant historie, en spændende natur og adskillige seværdigheder, som kan
tiltrække turister – hvis vi lader det originale og levende være fremtrædende. Man kan fint bygge
nyt, men det skal være med respekt for vores historiske område, med gamle huse, fortidsminder og
vild natur med stor diversitet. Her skal være muligheder for nydelse og aktivitet, også for fremtiden.
Et sted mellem kaos og kedsomhed ligger den æstetiske plads til forskellighed og fællesskab.
Pas på vores landsby. Vi vil gerne tages med på råd.

Grethe Bremer
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HØRINGSSVAR til kommuneplan 2021; ”Balanceret vækst”, ang. Gl. Rye-distriktet
Dette høringssvar udspringer af kærlig til Gl. Rye og dens indbyggere.
Indledningsvist vil vi gerne takke for fyldestgørende redegørelser for de forskellige hensyn som
Kommuneplanen ønsker at leve op til, samt anerkende de overordnede intentioner om at passe på, blandt
andet, vores natur, kulturhistorie og landskaber – med det ædle mål om en bæredygtig og afbalanceret
udvikling. Ligeledes påskønner vi, at der er igangsat en sideløbende proces, ”Kvalitet i byudviklingen”, med
særligt fokus på sans for stedet.
Kommuneplanen slår også delvist fine takter an i dens ordlyd angående intentionerne for Gl. Rye.
Men hvordan udmøntningen af de gode hensigter harmonerer med de planmæssige dispositioner, som
kommuneplanen samtidigt beskriver, er vanskeligere at se.
Gl. Rye er vokset op omkring en af Østjyllands helt centrale byer i middelalderen. På den øverste del af en
vældig sydvendt bakke, hvor kilder vældede ud, med udsigt vidt omkring, blev byen dannet. Den gamle,
øvre bykerne fremstår den dag i dag som bydel med store kvaliteter og er registreret som et kulturmiljø,
der bør værnes om.
Som det centrale pejlemærke i dette område står Skt. Sørens kirke med Hack Kampmanns karakteristiske
kirketårn. Ligeledes udgør den gamle mølle et væsentligt pejlemærke i den gamle del af Gl. Rye. Vi vil gerne
opfordre til, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for den øvre del af byen for at langtidssikre de
kulturhistoriske og arkitektoniske værdier som området besidder.
I forlængelse heraf vil vi opfordre til ekstrem forsigtighed angående udbygning af Gl. Rye i den øvre del af
byen, og i særdeleshed fraråde, at der inddrages nuværende ubebyggede arealer til byudvikling i periferien
af den øvre, gamle del af byen. Derimod kan vi godt se fornuft og mening i at omdanne områder med
funktionstømte erhvervs- og landbrugsbygninger til boliger, i det at byen er en attraktiv bosætningsby –
som der også skrives i Kommuneplanen. Det er imidlertid af essentiel betydning, at byens tilvækst foregår i
et meget moderat tempo, for at anerkende og fastholde den tilknytning som beboerne føler til både stedet
og hinanden. Gl. Rye er en landsby – og det ønsker vi fortsat, at den skal være; det er netop derfor at
mange af byens beboere har bosat sig her.
Der har hidtil været et mantra om 1 % årlig tilvækst. Målt i personer er det p.t. en årlig nettotilvækst på ca.
15 nye borgere i byen. Vi vil på det kraftigste anbefale, at man fra kommunens side gør alt, hvad man kan
for, at den indbyggermæssige vækstrate i Gl. Rye holdes på ganske få, gerne 1 %, procent årligt. Ved en
ændring af erhvervsområdet (52.BE.01) i den sydlige ende af byen, til blandet bolig- og erhvervsområde,
bør man sikre, at denne fortætning og udbygning indenfor eksisterende byzone, sker i mindre, gradvise trin,
fremfor som en mulig pludselig procentuel eksplosion af beboere i byen, hvilket den aktuelle efterspørgsel
efter boliger i byen, vil kunne forårsage.
Mere omkring den udbygningsplaner i nordenden af Gl. Rye:
For at blive endnu mere konkret om, hvorfor en mulig udbygning nord for Slotsgårdsvej ud mod
Rodelundvej bør tages af bor det:
-

Udsigt – arealet er indenfor udsigtsudpegningen.
Fortidsminde kulturarvsareal – arealet ligger i stort omfang indenfor Kulturstyrelsens Fortidsminde
kulturarvsareal
Bevaringsværdigt landskab – arealet er indenfor udpegningen af bevaringsværdigt landskab
Geologisk bevaringsværdigt – arealet er indenfor udpegningen af specifik geologisk bevaringsværdi.

-

Kirkebyggelinje – arealet er indenfor kirkebyggelinjen
Skovbyggelinje – arealet er indenfor skovbyggelinjen

Disse kortregistreringer knytter sig sammen med en række retningslinjer, hvori følgende bl.a. fremgår:
Angående udsigtsarealer står formuleret følgende: ” skal friholdes for arealanvendelse, tekniske anlæg eller
byggeri, der vil påvirke de særlige visuelle oplevelsesmuligheder og de visuelle sammenhænge i landskabet.”
Og endvidere står der, at det er ”vigtigt, at der er særlig opmærksomhed på de mange udsigter og
sammenhængene i landskabet, når der planlægges for eller placeres nye elementer i landskabet, så det
sikres, at visuelle oplevelsesværdier ikke forringes”.
Et worst case scenario vil være, at der på højdedraget over det historiske Gl. Rye bygges en frontrække af
liebhaverboliger med store lysende glaspartier (a la Skanderborg bakker), hvor en lille flok velhavere,
eventuelt med friværdi fra et overophedet boligmarked i København eller Aarhus, troner over den gamle
by. Dette vil spolere den intakthed og særlige oplevelsesværdi, der præger dette kulturhistorisk og
landskabeligt, unikke område. I retningslinjerne angående kulturmiljøer skrives i kommuneplanen i øvrigt:
”må der derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad
forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.”
Om de geologiske interesseområder skrives der i kommuneplanens retningslinjer: ”Landskabsformer og
blottede profiler m.v., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal
søges bevaret og beskyttet. Inden for områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien
tillægges særlig stor vægt.”
Ligeledes skrives der i retningslinjerne også om, at man ikke bør sløre eller forringe oplevelsen af
kulturmiljøerne samt kirken og dens umiddelbare omgivelser. Helt konkret skrives i retningslinjerne om
Kirkeomgivelserne: ”Formålet med retningslinjen for de udpegede kirkeomgivelser er at sikre, at indsyn og
udsyn til kirken bliver bevaret, så kirkens betydning i landskabet sikres. Retningslinjen skal sikre, at
områderne op til kirken ikke inddrages til formål, der slører, forringer eller skæmmer oplevelsen af kirken og
dens nærmeste omgivelser.”
Endvidere bør også nævnes, at en udbygning i nordenden vil foranledige en ikke uvæsentlig trafikal
belastning på de små og kringlede veje i denne del af byen.
Med alle disse ovennævnte hensyn in mente, samt byrådets særlige fokus på ”sans for stedet” (kvalitet i
byudviklingen), mener vi, at udbygningsideer på toppen af Gl. Rye bør fejes af bordet.
Generelt anbefaler vi at lade kommunens større centerbyer optage den primære tilvækst til Skanderborg
kommune, og lad Gl. Rye udvikle sig i sit eget moderate landsby-tempo, hvor der er plads til mangfoldighed.
Afslutningsvis vi vil blot fremhæve følgende hensigt fra kommuneplanen:
”Udviklingen må ikke være på bekostning af nuværende kvaliteter – hverken i byerne eller i det åbne land”.

Lad Gammel Rye stå for kvalitet, fremfor kvantitet.
Med venlig hilsen
Trine Broe Rasmussen
Arkitekt, cand. arch.

Arkitekt, cand. arch.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.07.2021

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

Virksomhed

CVR-nummer

26967171

Evt. P-nummer
Navn

Ejer Bavnehøjs Venner v/ formand Viggo Rasmussen

Vejnavn

Horndrupvej

Husnummer

13

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vedr. FORTÆLLINGEN -> Ejer Bjerge-distriktet -> Ejer Bavnehøj
Nuværende fortælling i udkast til KP-21 indeholder nogle fejl og
mangler. Ejer Bavnehøjs Venner har dette forslag til revideret/
opdateret tekst:
Ejer Bavnehøj er sammen med Møllehøj det højeste naturlige
punkt i Danmark. Udsigten fra toppen er storslået - ikke mindst
fra det 12,5 meter høje genforeningstårn rejst i 1924.
Gennem århundreder blev bavneblus anvendt som advarselstegn
på Ejer Bavnehøj og andre højdepunkter. Toppen lå ubemærket
hen, indtil den i 1917 blev fredet.
En stor genforeningssten blev rejst i 1920, da Nordslesvig blev
genforenet med moderlandet. I kraft af en folkeindsamling opførte
man Genforeningstårnet tegnet af arkitekt Jens Laustsen. Tårnet
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består af en dobbelt triumfbue - en bue vendt mod hvert
verdenshjørne. Mod syd ses en markant portrætbuste af
Christian 10.
En række kulturelle aktiviteter finder sted på Ejer Bavnehøj
herunder grundlovsmøder, folkemøder, historiefortælling og
musikalsk underholdning. Tårnet og omgivelserne ejes af
Skanderborg Kommune, mens foreningen Ejer Bavnehøjs
Venner varetager drift, anlægsmæssige forbedringer og
aktiviteter.
Et enestående morænelandskab skabt i sidste istid, bugter sig
syd for Ejer Bavnehøj. Der går en vandrerute fra Ejer Bavnehøj til
Møgelhøj via Møllehøj som led i spor i landskabet.
Øvrige kendte højdepunkter i Ejer Bjerge er Møgelhøj, Lindbjerg,
Kvejnbjerg, Vistoftehøj og Yding Skovhøj. Her er den østjyske
israndslinje meget tydelig. I klart vejr kan man se helt til Samsø
og Lillebæltsbroen.
Vedr. RETNINGSLINJER -> Oplevelseslandskaber -> Ejer
Bavnehøj
Følgende sætning: I dialog med Realdania og aktive borgere bør
udskiftes med I samarbejde med Realdania og aktive borgere
Følgende sætning: På baggrund af visionen er det planlagt at
udvide de rekreative tilbud og kulturelle aktiviteter i fremtiden bør
udskiftes med På baggrund af visionen er første etape af en
helhedsplan gennemført i 2018-19. Der arbejdes videre med at
forbedre facilteterne for såvel korte som længerevarende ophold.
Ligeledes arbejdes videre med at forbedre
forsamlingsfaciliteterne, øget tilgængelighed for alle, formidling
og naturoplevelser. Desuden er der planer om at udvide de
rekreative tilbud på stedet med fokus på leg, bevægelse og
motion - og at afvikle forskellige former for kulturelle aktiviteter i
fremtiden.
Forslag: I kortmaterialet bør det tilføjes, at Ejer Bavnehøj er såvel
et kulturmiljø som et rekreativt område, jordbrugsområde, og
unikt naturområde i Ejer Bjerge. I overensstemmelse med
gældende naturfredning bør det bemærkes, at området skal
friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger, der
understøtter områdets anvendelse. Gennem området kan
etableres stiforbindelse og anlæg for ophold.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.07.2021

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

Virksomhed

CVR-nummer

40639071

Evt. P-nummer
Navn

VIZ Advice ApS

Vejnavn

Horndrupvej

Husnummer

13

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Dette høringssvar er et handlingsorienteret supplement til
eksisterende udkast til KP-21.
ILLERUP ÅDAL rummer et enormt potentiale for Skanderborg
Kommunes identitet fremadrettet.
Universiteterne i København og Aarhus, Nationalmuseet, Slotsog Kulturstyrelsen samt landets museer arbejder på at sikre
særligt vigtige fortidsminder mod nedpløjning, udtørring eller
lignende. På basis af dette arbejde er 27 lokaliteter udvalgt som 8
ikon-lokaliteter samt 19 superforskningsarealer. Offermosen i
Illerup Ådal og Alken Enge med henholdsvis 20 og 80 ha er
udvalgt som ikon-lokaliteter for ældre jernalder.
I samarbejde med lodsejerne, Skanderborg Kommune og
Museum Skanderborg undersøger Naturstyrelsen i 2021 og 2022
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mulighederne for at gennemføre et klimalavbundsprojekt i Illerup
Ådal. Projektets primære formål er at reducere
drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder
af landbrugsdrift og hæve vandstanden i ådalen. Det er ligeledes
et formål at beskytte de arkæologiske levn i jordbunden. Projektet
kan bidrage til at:
- opnå CO2-tilbageholdelse i væsentligt omfang
- forbedre beskyttelsen af de betydelige arkæologiske værdier
- forsinke og tilbageholde vand i ådalen, der ligger i Gudenåsystemets øvre ende
- fremme målopfyldelsen af målsatte vandløbsstækninger
- øge biodiversiteten i hele området
- underbygge udvikling af sammenhængende natur
- skabe muligheder for bynære naturoplevelser og friluftsliv
- formidle natur- og kulturhistoriske værdier til borgere/turister i
samarbejde med Museum Skanderborg og Moesgaard Museum
Landboforenigen Odder-Skanderborg bakker op om et ambitiøst
lavbundprojektet i Illerup Ådal med en bemærkning om, at
kommende aftaler med berørte lodsejer baseres på dialog og
frivillighed, samt at det er landbruget, der bliver godskrevet CO2reduktionen.
Afsender af dette høringssvar er interessegruppen for udvikling af
Illerup Ådal:
Gårdejer Ole Larsen, Vidtskuegaard, Gl Stillingvej 4, Mesing,
8660 Skanderborg
Gårdejer Søren Erik Pedersen, Højbogård, Vidkærvej 15, Nørre
Vissing, 8660 Skanderborg
Fhv. amtsborgmester, Johannes Flensted-Jensen, Bavnevænget
25, Tebstrup, 8660 Skanderborg
Landskabsarkitekt Bendt Nielsen, Emborgvej 92, Alken, 8660
Skanderborg
Udviklingskonsulent Viggo Rasmussen, Horndrupvej 13,
Horndrup, 8660 Skanderborg

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Viggo Veilgaard

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Horndrupvej

Husnummer

13

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Høringssvar vedr. Himmelbjerget fra Danske
Handicaporganisationer i Skanderborg
Under Fortællingen står der:
"Byrådet har igangsat arbejdet med en Helhedsplan for
Himmelbjerget. Det ligger fast, at forundersøgelsen skal afdække
elementer indenfor følgende hovedområder:
Demokratihistorien på Himmelbjerget og formidlingen af den
Oplevelsen undervejs på Himmelbjerget
Ankomsten til Himmelbjerget, når man kommer kørende eller
sejlende."
Hvad angår "ankomst" er det vigtigt under Retningslinjer -> Natur
og Fritid -> Oplevelseslandskab at præcisere en målsætning om
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fuld tilgængelighed for alle på Himmelbjerget - også personer
med forskellige former for handicap. Selv om der er fysiske
udfordringer med terrænforskelle, er det vigtigt, at ambitionen om
god tilgængelighed også gælder ved adgang til naturoplevelser.
Nuværende udfordringer er blot et benspænd, der skal vendes til
en fordel mhp. at opnå unikke tilgængelighedsløsninger, som
tilgodeser mange borgere og turister.
Himmelbjerget er trods alt kommunens største turistattraktion.
Derfor bør Himmelbjerget gå foran med et godt eksempel på
inklusion af alle målgrupper.
Danske Handicaporganisationer skal anbefale, at kommunen
anlægger en ambition om universelt design (så vidt det
overhovedet er muligt) i forbindelse med en kommende
helhedsplan.
Johannes Østergaard Jørgensen, formand
Jan Højegaard Jensen, kasserer
Viggo Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Andreas

Efternavn

Tang-Brock

Vejnavn

Skansehøj

Husnummer

23

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.
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Vær opmærksom på fire trafikale udfordringer i Ry.
1) I Ry kan man kun tilgå banen fra Klostervej. Størstedelen af
byen er placeret nord for skinnerne, og skal derfor krydse
banelegemerne hver gang man skal til toget. Det skaber ekstra
trafik i et knudepunktet Skanderborgvej/Klostervej. Dette kunne
afhjælpes betydeligt ved at lave cykelparkering samt tilgang til
spor 2 på den lukkede del af Bodalsvej.
2) Ved krydset Brunhøjvej/Parallelvej er det enormt vanskelligt at
krydse som fodgænger og cyklist. Der er megen trafik fra mange
retninger - ofte i høj fart. Derfor bør man løse denne udfordring. I
Ry øst er der ved at blive lavet en lokalplan. Derfor vil denne
muligvis allerede have taget højde for dette problem.
3) Mange steder er der opsat bomme på stisystemerne i Ry, når
de krydser en vej. Det er formodentligt af sikkerhedsmæssige
hensyn. Dog viser affæren rundt om bommene, at disse let
omgås, og desuden er de nærmest umulige at komme igennem
med cykelanhænger, da de står for tæt og med for stort overlap.
Dette problem bør der være fokus på at løse fremadrettet i hele
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kommunen.
4) På diverse veje, er der heller, hvor fodgængere kan tage
pause på vej over vejen, hvis trafikken ikke tillader direkte og fuld
overgang. Det viser sig ofte som farlige situationer, da bilerne
ikke giver plads. Dermed bliver eksempelvis børn og barnevogne
fanges ude på disse heller med stærk og hurtigt trafik omkring
dem. Desuden kan cykelanhængere ikke bruge disse, da heller
er for smalle til en cykelanhænger. Opfordringer herfra er, at man
ikke fremover bygger heller, men laver deciderede
fodgængerfelter, hvor fodgængeren har førsteret, og kan krydse
sikkert.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.07.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

30.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Heine

Efternavn

Jensen

Vejnavn

Stadion Allé

Husnummer

52

Etage
Side/Dør
Postnummer

8000

By

Aarhus C

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Kære Skanderborg Kommune.
På vegne af nuværende grundejere af Silkeborgvej 34, 8680 Ry
og undertegnede som potentiel køber anmoder vi om at udvide
det på ejendommen kommuneplanlagte område mod nord så det
grænser op til den fredede del af ejendommen.
Der drives i dag erhvervsvirksomhed med entreprenør og
vognmandsforretning på arealet. Får vi godkendt denne
udvidelse vil vi nedlægge eksisterende gammel bygningsmasse
rense grunden op og nedlægge denne type tung erhverv på
ejendommen. Se vedlagte disponeringsforslag og mail med
forvaltningen.
Venlig Hilsen Heine Jensen

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag
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Bilag
Andet
vedhæftet er skitse over ønsket fremtidig disponering af grunden
med markering af nuværende kommuneplanlagt område og ønsket
fremtidig.
Desuden mailkorrespondance om sagen.
- Mail fra Louise Friis Hansen, Skanderborg Kommune.pdf
- 14.6.2021 Silkeborgvej 34 Ry - 6 villagrunde.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

30.07.2021

Se signeringsoversigt
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Heine Jensen
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Louise Friis Hansen <Louise.Friis.Hansen@skanderborg.dk>
25. juni 2021 09:59
Heine Jensen; 'Peder Pedersen'; Jens-Erik Schjødt Svensson
Mikkel Lindskov Petersen; Martin Bertelsen
SV: Opfølgning og forslag til udstykning - Referat fra møde om Silkeborgvej 34,
8680 Ry

Kære Heine,
Tak for det fremsendte. Vi har vendt det med vores kollegaer og vi har følgende bemærkninger. Vi tænker at et møde
er unødvendigt på baggrund af nedenstående mail.
Ejendommen er omfattet af søbeskyttelseslinjen. Vi mener derfor, at bebyggelse skal holdes så langt mod syd som
muligt. Endvidere skal I være opmærksomme på mængden af glaspartier, da dette kan have betydning for om vi kan
meddele dispensation ift. påvirkning af søen ift. genskin mv. Der vil evt. blive stillet vilkår vedr. mængden af
glaspartier.
I skal også være opmærksomme på hvor der opføres udhuse mv.
I forhold til kommuneplanrammen så kan der tilladelse byggeri i 1,5 etage. Der kan derfor ikke være en trempel på
over 1 m på husene, da de ellers vil være i 2 etager. I skal også være opmærksomme på, at tagterrasser kan tælle som
en ekstra etage, som så kan betyde at der er tale om 2 etager. Der vil ikke kunne tillades tagterrasser så byggeriet er i 2
etager.
I forhold til vejadgang, så skal vejbreden ved overkørslen være 6 m når der opføres 6 boliger. I skal overveje om
bilerne skal kunne passere hinanden på vejen. Der er en sti til Vibevænget som skal bevares som offentlig sti og den
skal bevares i et separat tracé.
I forhold til grundstørrelser, så siger byggeretten at grunde skal være minimum 700 m2. I skal derfor sørge for at
komme så tæt på 700 m2 for de grunde der er under 700 m2.
I forhold til kommuneplanen, så skal I komme med et høringssvar med ønske om ændring af kommuneplanrammen,
med forslag om rammen ændres til at følge § 3 afgrænsningen. Det er Byrådet der endeligt tager stilling til den
endelige kommuneplan.
Vi er i tvivl om hvorvidt I har nok plads til renovation mv.
Inden for ovenstående forudsætninger ser vi et projekt, vi som myndighed kan umiddelbart kan godkende og meddele
de fornødne tilladelser og dispensationer. Det er dog en konkret vurdering i den konkrete projekt og det handler om
placeringer, udformninger og farve- og materialevalg.
Som tidligere oplyst, så er der en lang sagsbehandlingstid for landzonesager. Både udstykning og opførelse af
boligerne vil kræve landzonetilladelse, og hvis der ikke forelægger et samlet projekt, så er der tale om sag vedr.
udstykning og så evt. 6 sager vedr. opførelse af bolig. Pt. der går ca. 6 måneder og evt. lidt længere fra vi har modtaget
et konkret projekt til at sagsbehandlingen efter planloven og naturbeskyttelsesloven til at vi går i gang med
sagsbehandlingen. Og derefter varer sagsbehandlingen ca. 3 måneder, alt afhængig af om der kommer bemærkninger
fra naboer mv. Hvis denne afgørelse påklages, så har klagen opsættende virkning, og en tilladelsen kan først udnyttes
såfremt at klagenævnet stadfæster kommunen tilladelse.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

LOUISE FRIIS HANSEN
Landinspektør
Plan, Teknik og Miljø
Direkte: 8794 7731
Louise.Friis.Hansen@Skanderborg.dk
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Skanderborg.dk

Fra: Heine Jensen <hj@propertyadvice.dk>
Sendt: 22. juni 2021 09:11
Til: Louise Friis Hansen <Louise.Friis.Hansen@skanderborg.dk>; 'Peder Pedersen' <peder@ppmurer.dk>; Jens-Erik
Schjødt Svensson <jes@aalsp.dk>
Cc: Mikkel Lindskov Petersen <Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>; Martin Bertelsen <mabe@atra.dk>
Emne: Opfølgning og forslag til udstykning - Referat fra møde om Silkeborgvej 34, 8680 Ry
Kære Louise og Mikkel,
Vi har arbejdet videre med planer om omdannelse af Silkeborgvej 34 til boligformål.
Derfor vil vi gerne mødes med Jer én halv time på Teams for at drøfte muligheden for at komme i mål med en todelt
plan som vedlagt. Har I mulighed for dette mandag/tirsdag i næste uge ?
Vedlagt er Atra Arkitekters forslag til opdeling af ejendommen i to etaper.
Først området, som er Kommuneplanlagt i dag til 4 parceller.
Dernæst den del som ikke er kommuneplanlagt men ligger udenfor §3 området.
Begge dele fremgår af vedhæftede ”Scenarie 3”
Vores overvejelser er at foreslå Trempelhuse, som vender nord/syd. De udføres i afdæmpede farver enten sten eller
træ med tagbeklædning i naturmaterialer som zink, aluminium, skifer, træ. Vedlagt er eksempler på disse.
Vi mener at denne type huse efter videre bearbejdning vil fremstå harmoniske og afdæmpede set både fra sø siden
og fra naboerne mod syd.
Der er jo en ret stor afstand fra søen ligesom ”naboernes huse” ligger godt og vel en etage højere på Silkeborgvej og
Søvænget. Samtidig vil der med den orientering være afstand mellem husene, så det fremstår mindre massivt.
Derfor er vi sikre på, at helheden er en positiv forandring for alle i forhold til nuværende bebyggelse og anvendelse.

Kind Regards
Heine Jensen
Property Advisor - CEO
+45 21706644
hj@propertyadvice.dk
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Mariane Thomsens Gade 2F, 10.
8000 Aarhus C
Telefon 70224545
CVR-nr. 37252468
www.propertyadvice.dk

Fra: Louise Friis Hansen <Louise.Friis.Hansen@skanderborg.dk>
Sendt: 11. maj 2021 11:47
Til: Heine Jensen <hj@propertyadvice.dk>; 'Peder Pedersen' <peder@ppmurer.dk>; Jens-Erik Schjødt Svensson
<jes@aalsp.dk>
Cc: Mikkel Lindskov Petersen <Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>
Emne: Referat fra møde om Silkeborgvej 34, 8680 Ry
Kære Heine, Peder og Jens-Erik,
Tak for et godt og konstruktivt møde den anden dag vedr. Silkeborgvej 34. Nedenstående er referat fra mødet.
I skal endelige ringe eller skrive hvis I har spørgsmål til referat eller nye spørgsmål har meldt sig på banen.
Mødereferat vedr. mulighederne på Silkeborgvej 34, 8680 Ry
Digitalt møde afholdt den 4. maj 2021 over Teams.
Mødedeltagere:
Heine Jensen – potentiel køber af ejendommen
Peder Pedersen - potentiel køber af ejendommen
Jens-Erik Schjødt Svensson – Rådgiver – Aakjaer Landinspektører
Mikkel Lindskov Petersen – Plan og Byudvikling
Louise Friis Hansen – Åben Land
Mødereferat:
Det fremsendte projekt blev fremlagt og der blev fortalt hvilke ønsker man har for ejendommen.
Det blev konstateret, at både den nuværende kommuneplanramme til boliger på ejendommen, samt den der er i
høring i forbindelse med den nye kommuneplan ikke dækker hele den del af ejendommen der ikke er omfattet af § 3
beskyttet natur. Ændringen af rammen kan indgå i den kommende kommuneplanhøring, hvis der kommer et
høringssvar med ønske om ændringen.
Louise oplyste, at havearealet mv skal være inde for boligrammen og ikke må være ude i den rekreative ramme. Det
gælder både for den nuværende ramme som en fremtidig ramme. Dette er efter mødet blev vendt igen, og vi fastholder
at haveareal mv skal være inden for boligrammen.
Mikkel oplyste, at der er adgangsbegrænsning på Silkeborgvej, og at der nok kun vil tillades en overkørsel til det
kommende byggeri. Dette mente rådgiveren ikke var et problem, og at det godt vil kunne løses.
Mikkel oplyste også, at der kan være en afstand til Ry Renseanlæg der skal overholdes. Renseanlægget skal nedlægges,
men det skal være en pumpestation i stedet, og dette kan medfører nogle afstandskrav.

Mikkel oplyste, at der evt. kan være behov for et regnvandsbassin eller lignende regnvandshåndtering på grunden.
Mikkel og Louise tilkendegav at der kan meddeles landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til
opførelse af op til 6 boliger på ejendommen, hvis kommuneplanrammen ændres ud til § 3 området. Det vil dog være
en konkret vurdering af et konkret projekt. Og man skal være obs. på at søbeskyttelseslinjen er meget restriktiv ift.
haveanlæg og hvad man kan få lov til at etablere i sin have.
Louise oplyste, at der går ca. 6 måneder og evt. lidt længere fra vi har modtaget et konkret projekt til at
sagsbehandlingen efter planloven og naturbeskyttelsesloven til at vi går i gang med sagsbehandlingen. Og derefter
varer sagsbehandlingen ca. 3 måneder, alt afhængig af om der kommer bemærkninger fra naboer mv. Hvis denne
afgørelse påklages, så har klagen opsættende virkning, og en tilladelsen kan først udnyttes såfremt at klagenævnet
stadfæster kommunen tilladelse.
Mikkel og Louise oplyste, at vi altid er klar på yderligere dialog omkring projektet inden der fremsendes et konkret
projekt.
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Med venlig hilsen

LOUISE FRIIS HANSEN
Landinspektør
Plan, Teknik og Miljø
Direkte: 8794 7731
Louise.Friis.Hansen@Skanderborg.dk

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Skanderborg.dk

Fra: Heine Jensen <hj@propertyadvice.dk>
Sendt: 3. maj 2021 20:00
Til: Louise Friis Hansen <Louise.Friis.Hansen@skanderborg.dk>; Mikkel Lindskov Petersen
<Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>
Cc: Jens-Erik Schjødt Svensson <jes@aalsp.dk>; 'Peder Pedersen' <peder@ppmurer.dk>
Emne: Materiale forud for møde om Silkeborgvej 34, 8680 Ry
Hej Louise og Mikkel,
Efter aftale med Peder Pedersen (mulig køber) og Jens-Erik Schjødt Svensson fra Aakjaer Landinspektører,
fremsendes hermed vores tanker om fremtiden for Silkeborgvej 34.
I dag drives der primært vognmandsvirksomhed og sekundært entreprenørvirksomhed fra ejendommen. Desuden
tjener den også som bolig.
Den er beliggende i Landzone og en del af grunden er omfattet af kommuneplanrammen og udlagt til boligformål.
Resten er rekreativt område eng/overdrev.
Nuværende ejere af ejendommen driver virksomhederne på ejendommen og vil være indstillet på at flytte deres
erhverv, såfremt ejendommen kan få et nyt og meningsfyldt liv indenfor kommuneplanrammen.
Vi påtænker i samarbejde med Peder Pedersen og Aakjær at omdanne den del af ejendommen, som er i
kommuneplanen til boligformål ved nedrivning af eksisterende bebyggelse og udstykning af et lille vænge med 6
parceller til åben/lav bebyggelse.
Se vedhæftede udstykningsforslag.
Det vil efter vores mening harmonisere anvendelsen og forskønne bebyggelsen på den nordlige side af Silkeborgvej
indenfor byskiltet, således at den i fremtiden alene vil være nyere boliger og rekreativt område.
Vi er bekendt med, at arealet er beliggende i landzone og samtidig er omfattet af søbeskyttelseslinjen. Vi vil gerne
drøfte om det er noget vi kan komme rundt om, såfremt I også ser fornuften i forandringen.
Den nuværende bebyggelse er opmålt. Vi har konstateret at den ikke er korrekt registreret i BBR. Resultat af
opmålingen er fremsendt.
Vi ser frem til mødet i morgen.
4

Kind Regards
Heine Jensen
Property Advisor - CEO
+45 21706644
hj@propertyadvice.dk

Mariane Thomsens Gade 2F, 10.
8000 Aarhus C
Telefon 70224545
CVR-nr. 37252468
www.propertyadvice.dk
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Knudsø

§ 3 beskyttet område område

738 m2
925 m
674 m
595 m

2

634 m2

886 m2

2

2

Silkbeborgvej 34, Ry
Scenaie 2 - 6 boliger
Silke

borg

Mål 1:500 (A3)

vej

Kommuneplanramme 50.B.01

- Udlæg af boliger på baggrund af en udvidelse
af kommuneplanramme 50.B.01 frem til område
udpeget som §3 beskyttet naturområde.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

30.07.2021

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

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Stig Rohde

Efternavn

Andersen

Vejnavn

Gartnervænget

Husnummer

58A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Bevaring af de grønne områder i Ry - enhver by har brug for
åndehuller:
I forslaget til kommuneplanen for Havnen og Skimminghøj
50.R.01 står der, at der må bygges i 1 etage og i maksimalt i 7
meters højde i området.
For at sikre at der ikke i fremtiden ikke bliver bygget på selve
Skimminghøj kunne jeg godt tænke mig at kommuneplanafsnittet
59.R.01 bliver opdelt i 2 afsnit:
Et for havnen og et for Skimminghøj.
Efter min mening bør der aldrig bygges ellers opstilles container
og lignende på Skimminghøj området. Området skal være fri for
legeaktiviteter, cykling, fester og andre menneskelige aktiviteter,
undtagen for de gående.
Der bør opsættes hegn så der ikke kan køres i biler, cykler og
lignenden i området.
Området blev for 100 år siden skænket til byens borgere, så de
kunne få adgang til nyde Gudenåen, søerne og naturen. Og de

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
DQ15VX8

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
skal bibeholdes også for vores efterkommere.
Siim Mose 50.R.18 bør friholdes for containere og andre
bygninger og friholdes for legeaktiviteter, fester og andre
menneskelige aktiviteter.
Kyhnsminde og Lynghoved 50.R.17
bør friholdes for containere og andre bygninger og friholdes for
legeaktiviteter, fester og andre menneskelige aktiviteter.
Stierne ved det fredede mindesmærke Kyhnsminde og og skoven
omkring skal fortsat være gangstier, og må endelig ikke på noget
tidspunkt gøres til cykelstier.
Området ved Lynghoved 50.B.34 bør også udlægges til et grønt
område sammen med 50.R.17.
Eventuelt beplantes med bøgetræer og lignende så det lever op
til Skanderborg Kommunes vision for Ry: Ry er en stationsby
midt i naturen.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

30.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
DQ15VX8

Side 2 af 2
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Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Planforslag, Ravnsøvej 24, Jaungyde:

Som led i byudvikling søges om udflytning af landbrug fra Ravnsøvej 24 til nyt Hyllingvej 7.
Kort begrundelse i hovedpunkter:
- Udflytningen vil frigøre 2 yderligere boliger i Jaungyde by og
- Udflytningen vil ikke medføre markante negative, men derimod klart positive konsekvenser for
omgivelserne på ny og gammel adresse.
Uddybning:
Ifølge seneste prognoser skal Skanderborg kommune indenfor den næste årrække finde plads til et endog
meget stort antal nye borgere. Derfor har kommunen ændret sin politik for udbygning af landsbyerne
derhen, at der ikke blot tilstræbes udbygning på grunde beliggende imellem allerede eksisterende
bebyggelse inde i landsbyerne, men også nye udstykningsområder uden for de nuværende landsbyer
ønskes oprettet. I Jaungyde er dette kommet til udtryk i planerne om udstykning i området øst for
Ravnsøvej, nord for byen. I den forbindelse er der med bred tilslutning ytret ønsker om tiltag, der kan sikre
byens oprindelige landsby-karakter.
Jaungyde blev i 1790 udskiftet efter stjerne-princippet, således at de fleste gårde blev liggende inde i
byen, med deres jorde ”strålende” ud herfra. Dette gælder også Ravnsøvej 24, men her gør det særlige sig
gældende, at man under egaliseringen af landsbyens gårde, for at omdanne den daværende halvgård til en
helgård, fordoblede gårdens hartkorn ved at tillægge ca. 10 ha. fra byens daværende overdrev ved Ravnsø.
Overdrevet udstykkedes i øvrigt i husmandssteder, på de nuværende adresser Hyllingvej 5 og Hyllingvej 618.
Bygningerne ved Ravnsøvej 24 består i dag af et stuehus beliggende på matriklen 11 c (2347 m2), mens
produktionsbygningerne befinder sig på matriklerne 11c, 32c (780 m2) og 11t (76861 m2). Samtlige gårdens
marker drives fra disse bygninger, således også de på matrikel 11s (92794 m2) langs Hyllingvej beliggende.
Ved en udflytning til Hyllingvej vil det blive muligt at nedrive den ikke tidssvarende produktionsbygning på
matriklen 32c og dermed gøre plads for en nyopført bolig, hvortil kommer frigørelsen af de 320 m2 bolig i
nuværende stuehus. Dermed vil den nuværende landsby styrkes, samtidig med at dens struktur og særlige
præg bevares.
En udflytning fra Ravnsøvej 24 til ny adresse Hyllingvej 7 kræver en landzonetilladelse i overensstemmelse
med Erhvervsstyrelsens Vejledning om landzoneadministration Planlovens §§ 34-38 (Juli 2018) og
Skanderborg kommunes Praksis for administration af planlovens landzonebestemmelser (maj 2012).
Desuden henvises til Skanderborg Kommunes Landdistriktpolitik - Udkast, samt til Kommuneplan 2021 2032, herunder specielt Retningslinjer, Landskab og Kulturarv og Natur og Fritid/Grønt Danmarkskort.
Konkret foreslås nye bygninger bestående af én produktionsbygning og et stuehus placeret langt tilbage
på den nordligste del af matrikel 11s, så langt tilbagetrukket fra Hyllingvej og så langt mod NV som muligt,
under hensyntagen til mulig udsigt. (Se tegning). Dermed opnås også maksimal afstand til skovbrynet mod
Ø og NØ; det bemærkes her, at der ikke er tale om et sammenhængende skovområde. Bebyggelsen i 3/2
plan vil blive beklædt med naturmaterialer i overensstemmelse med lokal tradition og vil falde ind i det
allerede eksisterende kulturlandskab, hvor ”Mindre gårde, husmandssteder og genopførte huse af nyere
data ligger spredt på den nordlige dalside uden overordnet mønster” (Landskabsplan og Landskabsanalyse,
p. 71). De nye bygninger vil klart ikke udgøre nogen markant ændring i landskabet, men vil opfylde

anbefalingerne om, at ”Gårdene fremstår som velafgrænsede enheder beliggende lavt i terrænet. Dette
træk bør videreføres ved evt. udvidelser af eksisterende landbrugsbyggeri eller ny byggeri” (op. cit, p. 77).
Planerne skal ses i sammenhæng med landbrugsarealernes fortsatte anvendelse, hvor der ud over de
landskabelige aspekter også er betydelige naturinteresser på spil. Således grænser matrikel 11s på en
strækning af mere end 300 m til Ravnsøs nordlige bred, mens matriklen mod øst afgrænses af Jaungyde
Helligkildes fortsættelse til Ravnsø; endvidere danner Jaungyde Bæk grænse mellem matrikel 11t
matriklerne 11c, 32b, 32c og 51g. Arealerne drives i øjeblikket økologisk uden import af gødning, men der
er retsligt grundlag for at føre arealerne tilbage til konventionel drift, såvel som det er fuldt legalt at gødske
de økologiske arealer med konventionel gødning, således som det er udbredt praksis at gøre efter
rutinemæssigt tildelt dispensation.
Ud fra både landskabsmæssige og naturbeskyttelsesmæssige hensyn må det tilstræbes, at fordelingen
mellem jord og bygninger tilskynder til at drive landbruget som ”…ekstensivt afgræsset, hvilket (…) tilfører
området særlig oplevelsesmæssig værdi (Landskabsplan og Landskabsanalyse, p. 74); hertil kommer
hensynet til naboer og andre borgere i Jaungyde By, som bør skånes mest muligt imod transport og andre
følger af tungt landbrug i og umiddelbart omkring byen. Endelig skal nævnes, at netop driften med
ekstensiv afgræsning erfaringsmæssigt besværes betydeligt af den uhensigtsmæssige arrondering og deraf
følgende dyretransporter, men at dette ikke vil udgøre et problem efter udflytning, idet driftsbygning på
matrikel 11t bibeholdes og den overvejende, højt beliggende del af matrikel 11t bedst egner sig til fortsat
omdrift, uden afgræsning.
Alt i alt skulle det herefter gerne stå klart, at den foreslåede udflytning indebærer en forstærket
beskyttelse af såvel landskab, natur som landsby, samtidig med at den imødekommer behovet for øget
bosætning i området.
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Kære Plan og By Udvikling
Vi retter henvendelse til jer, da vi ønsker at udstykke et grundstykke ”Grund 1” på 1457 m2 til boligformål
beliggende Ny Stilling Vej 2, 8660 Mesing, Skanderborg matr. nr. 13a. Eksisterende matr. nr. 13a er i dag
6578 m2.
Matrikkel nr. 13A har fra gammel tid været en stor lanbrugsejendom, hvor landbrugsjorden er blevet solgt
fra. I dag ligger matr. nr 13a. i centrum af Mesing by, som er vokset omkring matr. nr. 13a.
Vi har selv et ønske om at renevore den eksisterende ejendom med hovedhus og lade, men finder det
samtidigt oplagt at frasælge ”Grund 1” ud mod Nu Stillingvej, hvorfor vi vil have adgang til matr. nr. 13a fra
Mesing Gade.

Fra Skanderborgs byggearkiv kan det oplyses, at der til tidligere ejer er blevet givet tilladelse til udstykning i
år 2006 på samme matr.nr. 13a for i alt 3 nye grundstykker (sag er vedhæftet som Bilag 1). Det kan
ligeledes oplyses, at der netop er opført nye boliger på nabovejen Karolinelund på ny udstykket grunde.

10-08-2021

Billede fra Bilag 1. J. nr. 900284 gives der d. 21-6-2021 tilladelse til udstykning af 3 nye grundstykker fra matr. nr. 13a

Ejendommen, matr. nr. 13 a Mesing By, Mesing, ligger uden for rammerne i Kommuneplan 2016.

10-08-2021

Ejendommen, matr. nr. 13 a Mesing By, Mesing, ligger uden for rammerne i Forslag til Kommuneplan 2021.

Vi håber at I vil imødekomme vores ansøgning og ser frem til at høre fra jer snarest
Hilsen
Mike Dahl Giversen
Cecilia Klausen
Tlf: 42735100
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Jens Ole Lund Christiansen
Ny Stillingvej 2
Mesing
8660 Skanderborg

Skanderborg
21.06.2006
J.nr. 900284
PR/PR

Vedr. : Ny Stillingvej 2, Mesing
Vedlagt fremsendes opgørelse over arealkravet for bygningsparcellen.
Ifølge BBR er der et samlet bebygget areal på 1444 m2 på matr.nr. 13a (bygning 1-5). Bebyggelsesprocenten for området er 25. D.v.s. at de bebyggede 1444 m2 kræver et areal på 5776 m2.
Parcellens størrelse er efter verserende sag om berigtigelse af skellet 8275 m2.
Der er altså et "arealoverskud” på 2499 m2 (8275 m2- 5776 m2)
Jeg vedlægger to mulige forslag til udstykning af overskudsarealet.
Knud Schou fra Mørning Kommune skriver i sit brev af 09.06.2006 at det med den nugældende
kommuneplan vil være muligt at udstykke den del af ejendommen, der ligger indenfor rammeområde 6.LB02. Dog kun på baggrund af en lokalplan.
Så længe lokalplanen ikke er endeligt vedtaget, vil området ikke kunne udstykkes. Mig bekendt
er der ingen lokalplan på vej.
Ud over selve bygningsparcellen er der en mindre del af ejendommens areal som ligger indenfor
Kommuneplanens landsbyafgrænsning 6.LB01. Denne del af ejendommen vil principielt kunne
udstykkes, men er i dag bebygget med 380 m2 driftsbygninger (bygning 7 og 8)

Med venlig hilsen

Per Roed
landinspektør

KOPI
TEKNISK FORVALTNING

Dansk Landbrugsrådgivning
Samsøgade 3
8700 Horsens
Dato: 11.07.2006
Ny Stillingvej 2
Sagsbeh: K. Schou
Tlf.:

Vedr.: Udstykning af ejendommen Ny Stillingvej 2 i Mesing.

U dtalelsen er givet ud fra oplysningerne i anm odningen a f 29-06-2006 med vedhæftet
bilag ”Udstykningsforslag 1” dateret 23-06.2006, suppleret med landinspektør Per Roe d 's redegørelse over arealkrav a f 21-06-2006.

M ed venlig hilsen

Knud Schou
ingeniør

N y S tillin g v ej2 u d sty k n in g n e j-su p p

Rådhuspladsen l' ■DK-8362 Høming ■Fax
Giro 1 0 5 8 3 1 2 e-mail:

■ Tel. +

33

Denne side er renset maskinelt

Som supplement til min tidligere udtalelse vedr. udstykning a f ovennævnte ejendom,
skal jeg på baggrund a f fornyet henvendelse udtale, at under forudsætning af, at det viste
”Udstykningsforslag 1” gennemføres, vil der ikke kunne udstykkes yderligere parceller
fra matr. nr. 13a M esing by, Mesing, idet bebyggelsesprocenten på 25 er nået.

► Y f LRØ
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D an sk L andbrugsrådgivning

H øm ing K om m une
Teknisk forvaltning
Att. Knud Schou
Rådhuspladsen 1
8362 H øm ing

Horsens
Økonomi

29 - 06-2006

Anm odning om erklæring vedrørende mulighed for udstykning til selvstæ ndig bebyggelse

Denne side er renset maskinelt

Vedrørende ejendom m en med ejendomsnr. 14556, beliggende N y Stillingvej
2, M esing, 8660 Skanderborg, ejet a f Agnete M unk & Jens Ole Lund Christiansen.
Ejerne a f ovennævnte ejendom agter at sælge ejendommen.
Til bm g for opgørelse a f ejendomsavance, jf. ejendom savancebeskatningsloven (LBK nr. 911 a f 27.9.2005), anmodes der herved med henvisning til lovens § 9, smh. med § 8, stk. 1, 2. pkt., om en erklæring om, hvorvidt der ffa
ejendom m en kan udstykkes gm nd til selvstændig bebyggelse.
Ved besvarelsen heraf skal det forudsættes, at der sker udstykning a f tre grunde jf. vedlagte skitse. Besvarelsen skal dermed ske med en betingelse af, at der
opnås tilladelse til udstykningen.
Det kan desuden oplyses, at der ikke har været dyrehold på ejendommen siden
1997.
Bilag: Skitse over udstykningsforslag til tre gmnde.
Der anmodes jf. aftale om et hurtigt svar herpå.

Med venlig hilsen

Lars K jeldsen Rasmussen
Økonomikonsulent, Cand. mere. aud.

Alle k o n to re r o g
a r b e jd s o m rå d e r er
ISO 9001 c e rtific e re t
S am søgade 3
8 7 0 0 H o rsen s
Tlf.
Fax
Niels Finsensvej 20
7 1 0 0 Vejle
Tlf.
Fax
B o u le v ard en 13
8300 O dder
Tlf. 7 0 1 5 4 0 0 0
Fax
Å levej 50
7 1 6 0 T ørring
Tlf.
Fax
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E-mail
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Denne side er renset maskinelt
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5777 m2

Koter i forhold til:

Koordinatsystem: S34

J.nr./te gn .nr./re v.:

~w
LANDINSPEKTØR FIRMAET
Jens Aakjæ r • Henrik Langballe
Adelgade 88

Nils Nybro Eriksen

8660 Skanderborg Tlf.:

• Fax:

Per Roed

Sag:

Ny Stillingvej 2

900284-1

Emne:

Udstykningsforslag 1

Mål: 1: 1000

Matr.nr.: 13a Mesing By, Mesing

Kontrol:
Ber.: PR

Dato: 23.06.06
L an dinsp e ktø r

HØRNING KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Dansk Landbrugsrådgivning
Samsøgade 3
8700 Horsens

Dato:09.06.2006
Ny Stillingvej 2
Sagsbeh:K . Schou
Tlf.:

Vedr.: Udstykning af ejendommen Ny Stillingvej 2 i Mesing.
I anledning a f Deres forespørgsel a f om, hvorvidt ejendom m en matr. nr. 13a m. fl. M esing by, M esing, beliggende Ny Stillingvej 2, M esing, 8660 Skanderborg kan udstykkes,
kan jeg give følgende udtalelse:

En evt. udstykning til bebyggelse kræver tilladelse i henhold til Planlovens Kap. 7 om
bl.a. landzoneadm inistration, og i den forbindelse kan jeg udtale, at der i henhold til
sædvanlig praksis ikke kan forventes meddelt tilladelse til udstykning a f ejendommen
for den del der ligger i åben land.
På baggrund a f en lokalplanlægning, vil det med den nugældende kom m uneplan ,være
muligt at udstykke den del der ligger i ramm eområdet 6.LB02, ligesom det ud fra en
konkret ansøgning, ikke kan afvises, at der kan udstykkes fra selve bygningsparcellen.
Endelig skal det nævnes, at Teknisk Udvalg på sit seneste møde, har indstillet til Byrådet, at give principiel tilladelse til en Japansk oplevelseshave på naboejendom m en mod
øst. En konsekvens ved gennem førelse a f dette projekt, vil formentlig blive, at byudviklingsom rådet 6.B02 tages ud a f kommuneplanen, men så langt er vi ikke i processen
endnu.
Med venlig hilsen

Knud Schou
ingeniør
Til orientering vedlægges en kopi a f komm uneplanens ram m er for LB-områdeme.

R ådh u spladsen 1 ■D K -83 6 2 Herning ■ Fax
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Ejendom m en har et jordtilliggende på 377.256 m2 og er beliggende i 3 kom m uneplanområder:
• 6.LB01 M esing By (Ejendommens bygninger)
• 6.LB02 Byudviklingsområde i tilknytning til byen (del a f matr. nr. 13L)
• 10.L01 Det åbne land.
Hele ejendom m en ligger i landzone.

(9 LRØ

►Dansk Landbrugsrådgivning
H øm ing Kom m une
Teknisk forvaltning
Rådhuspladsen 1
8362 Horning

Horsens
Økonomi

2 3 - 05-2006

Anm odning om erklæring vedrørende mulighed for udstykning til selvstændig bebyggelse

Denne side er renset maskinelt

Vedrørende ejendom m en med ejendomsnr. 14556, beliggende N y Stillingvej
2, Mesing, 8660 Skanderborg, ejet a f Agnete M unk & Jens Ole Lund Christiansen.
Ejerne a f ovennævnte ejendom agter at sælge ejendommen.
Til brug for opgørelse a f ejendomsavance, jf. ejendom savancebeskatningsloven (LBK nr. 911 a f 27.9.2005), anmodes der herved med henvisning til lovens § 9, smh. m ed § 8, stk. 1, 2. pkt., om en erklæring om, hvorvidt der ffa
ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, herunder om der
vil kunne forventes m eddelt dispensation fra et eventuelt udstykningsforbud,
på tidspunktet for ejendomsoverdragelsen.
Der anmodes om et hurtigt svar herpå.

M ed venlig hilsen

Lars Kjeldsen Rasm ussen
Økonomikonsulent, Cand. mere. aud.

Alle k o n to re r o g
a rb e jd s o m rå d e r er
ISO 9001 c e rtific e re t
S am søgade 3
8 7 0 0 H orsens
Tlf.
Fax
Niels F insensvej 20
7 1 0 0 Vejle
Tlf.
Fax
B o u le v ard en 13
8300 O dder
Tlf. 7 0 1 5 4 0 0 0
Fax
Å levej 5 0
7 1 6 0 Tørring
Tlf.
Fax

LRØ - e je t af 4 lokale la n d b o fo re n in g e r

E-mail
.d k
H o m e p a g e w w w .lro .d k

MØRNING KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Jens Ole Lund Christiansen
Ny Stillingvej 2
M esing
8660 Skanderborg
Dato: 16-10-2006
Ny Stillingvej 2
Sagsbeh: K. Schou
Tlf.:
Afgørelse på ansøgning om zonetilladelse.
Det meddeles hermed at klagefristen for landzonetilladelsen er udløbet.
Der er ikke indkommet klager over afgørelsen, som herefter kan benyttes.

Denne side er renset maskinelt

M ed venlig hilsen

Knud Schou
Ingeniør

F :\T E K N IS K \Z oneadm \N y Stillingvej 2\orient om udløb klagefrist.doc__________________________________________________________________
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HØRNING KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Jens Ole Lund Christiansen
Ny Stillingvej 2
M esing
8660 Skanderborg
Dato: 05-09-2006
Ny Stillingvej 2
Sagsbeh:K . Schou
Tlf.:
Afgørelse på ansøgning om zonetilladelse.
Der meddeles herved tilladelse efter planlovens § 35 til udstykning a f 3 parceller til boligbebyggelse på matr. nr. 13a M esing by, M esing, beliggende Ny stillingvej 2, Mesing,
8660 Skanderborg.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og du vil straks fa besked, hvis
der modtages klage. I tilfælde a f klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort
a f Naturklagenævnet, medmindre nævnet bestem mer andet.
Tilladelsen vil blive offentliggjort i H øm ing Nyt den 13-09-2006.
Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
Andre tilladelser:
Der gøres opm ærksom på, at byggeri også kræver zonetilladelse, ligesom der skal søges
byggetilladelse.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet a f ansøgeren og i øvrigt a f enhver med
retlig interesse i sagens udfald. H erudover kan der klages a f landsdækkende foreninger
og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse a f natur og miljø eller varetagelse a f væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens § 59.
En evt. klage skal være skriftlig og sendes til H øm ing kommune, Teknisk Forvaltning,
Rådhuspladsen 1, 8362 Høming. Klagen skal være kom m unen i hænde senest den
12-10-2006 kl. 8.00.

F:\TEK N IS K \Z oneadm \N y Stillingvej 2\landzoneafgorelse.doc
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Denne side er renset maskinelt

Baggrund for afgørelsen
Tilladelsen er givet på grundlag a f oplysningerne i ansøgningen, og det forudsættes, at
det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om et areal beliggende indenfor landsbyafgrænsningen for kom m uneplanom råde 6.LB01 Mesing.

y

Vi videresender klagen til Naturklagenævnet med de bem ærkninger, klagen giver anledning til, og vedlægger sagens akter. De vil modtage kopi a f komm unens brev til N aturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling a f en klage, at klager indbetaler
et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klager en opkrævning på
gebyret, når nævnet har m odtaget klagen fra kommunen. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen a f klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på N aturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.
Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsens modtagelse.

M ed venlig hilsen

K o p i til:

Århus Amt, N atur og M iljø, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
E-mail:

F TEKNISKXZoneadmVNy Stillingvej 2 1andzoneafgorelse.doc
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Knud Schou
Ingeniør

TEKNISK FORVALTNING

indsat på uge 37 / 2006
F:\fælles/ugenyt

Dato: 05-09-2006
Ny Stillingvej 2
Sagsbeh: K. Schou
T lf.:

Landzoneafgørelse
Landzonetilladelse til udstykning i Mesing.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Naturklagenævnet. Herudover
kan klages a f landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har
beskyttelse a f natur og miljø eller varetagelse a f væsentlige jordbrugsinteresser inden for
arealanvendelsen.
En evt. klage skal være skriftlig og sendes til H øm ing komm une, Teknisk Forvaltning,
Rådhuspladsen 1, 8362 Høming. Klagen skal være kom m unen i hænde senest den 1210-2006 kl. 8.00, hvorefter vi videresender den til Naturklagenævnet, der vil opkræve et
gebyr før sagen behandles. Gebyret returneres, såfremt afgørelsen omgøres.
Rettidig klage har opsættende virkning for afgørelsen, med mindre klagemyndigheden
bestem mer andet.
Sagens akter kan ses ved henvendelse til Teknisk Forvaltning, Rådhuspladsen 1, 8362
Høming.
Med venlig hilsen
Teknisk Forvaltning

Knud Schou

F:\TEK N lSK A Z oneadm \N y S tillin g v ej 2 \L an d z o n e an n o n c e .d o c
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Høming komm une har i medfør a f § 35 i lov om planlægning, givet tilladelse til udstykning a f 3 parceller til boligbebyggelse på matr. nr. 13a M esing by, Mesing, beliggende
Ny stillingvej 2, Mesing, 8660 Skanderborg.

MØRNING KOMMUNE

AP P

TEK NISK FORVALTNING
«navn»
«ligestillingsejer»
«adressel»
«lokalitet»
«postnrby»
Dato: 28-07-2006
Ny Stillingvej 2
Sagsbeh: K. Schou
Tlf.:

Orientering om ansøgning om zonetilladelse på ejendommen matr. nr. 13a M esing
by, Mesing.

Beskrivelse
Ansøgningen om fatter udstykning a f 3 parceller til boligbebyggelse på en del a f haven
på ovennævnte ejendom.
Parcellerne far adgang til N y Stillingvej
Der vedlægges en principiel udstykningsskitse.
Som nabo orienteres du herved i henhold til Lov om planlægning om ansøgningen.
Såfremt du har særlige synspunkter, som du mener kommunen bør medtage i overvejelserne inden udstedelse a f en eventuel tilladelse, skal de være fremsendt skriftligt til
komm unen inden 14 dage, dvs. skal være indgået senest med m orgenposten den 14-082006 kl. 8.00.
Evt. bem ærkninger fremsendes til Høming Kommune, Teknisk Forvaltning,
Rådhuspladsen 1, 8362 H øm ing

Med venlig hilsen

Knud Schou
ingeniør

F :'T E K N lS K \Z oneadm \N aboorientering doc
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H øm ing kommune har m odtaget en ansøgning om tilladelse til at udstykke bygningsparcellen på ejendommen matr. nr. 13a M esing by, Mesing, beliggende Ny Stillingvej 2,
Mesing, 8660 Skanderborg.

navn
Jens Martin Larsen
Marianne Baverslund Rasmussen
Kaj Egeberg Andersen
Dorte Karina Bertramsø
Marie Flensborg Jensen Rasmussen
Jan Mikkelsen
Karen Inger Rasmussen
Jens Ole Lund Christiansen
Janne Thranborg le Fevre
Ruth Rytter

ligestillingsejer

Inge Herlev Andersen

Susanne Mondrup Mikkelsen

adressel
Foerlev Møllevej
Foerlev Møllevej
Foerlev Møllevej
Foerlev Møllevej
Foerlev Møllevej
Foerlev Møllevej
Ny Stillingvej 1
Ny Stillingvej 2
Ny Stillingvej 3
Ny Stillingvej 25

12
14
16
20
22
24

lokalitet
Mesing
Mesing
Mesing
Mesing
Mesing
Mesing
Mesing
Mesing
Mesing
Mesing

postnrby
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
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Koordinatsystem: S34

Koter i forhold til:

LANDINSPEKTØR FIRMAET
Jens Aakjær -Henrik Langballe • Nils Nybro Eriksen • Per Roed
Adelgade 88

6660 Skanderborg TK.:
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13
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5 7 7 7 rr.2

Koordinatsystem: S34

Koter i forhold til:

LANDINSPEKTØR FIRMAET

Sag:

Ny Stillingvej 2

Emne:

Udstykningsforslag 1

Jens Aakjær • Henrik Langballe Nils Nybro Eriksen ■Per Roed
Adelgade 88 8660 Skanderborg Tlf.:

• Fax:

Matr.nr.: 13a Mesing By, Mesing

J.nr Aegn.nr./rev.
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Mål: 1: 1000
Kontrol:
Ber.: PR

Dato: 23.06.06
Landinsøektør
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135777 m2

K o ter i forhold til:

K oordinatsystem : S 3 4

J.nr./tegn.nr./rev.:

LANDINSPEKTØR FIRMAET

Sag:

Ny Stillingvej 2

900284-1

Emne:

Udstykningsforslag 1

Mål: 1: 1000

Jens Aakjær • Henrik Langballe • Nils Nybro Eriksen • Per Roed
Adelgade 88 8660 Skanderborg •Tlf.:

• Fax:

Matr.nr.: 13a Mesing By, Mesing

Kontrol:
Ber.: PR

Dato: 23.06.06
Landinsoektør
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Mørning Kommune

2 0 JULI 2006

Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 1
8362 Mørning
Tlf. 89.68.17.33

TE K N IS K FORVALTNING
J NR
Opgives ved henvendelse

Sendes til kommunen

Journalnum m er

M odtaget dato

Mørning Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 1
8362 Mørning

Ansøgning om
landzonetilladelse

I følge § 35 i lov om planlægning

Vejledning
Punkterne 1-7 udfyldes af ansøger og ejer. Når disse punkter er udfyldt, sendes ansøgningen til den kommune, hvor
ejendommen ligger. Etageareal beregnes efter bygningsreglementes beregningsregler.
Punkterne 8-13 er forbeholdt kommunen.
På side 3 er optrykt uddrag af lov om planlægning. Ønsker De yderligere vejledning, er De velkommen til at henvende
Dem til kommunen.
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Sammen med ansøgningen skal De vedlægge tegninger/skitser, beliggenhedsplan m.v., der tydeligt viser forholdene.

1. Ansøgningen vedrører ejendommen
Vejnavn og husnum m er

KL

FvXxXVrxo.v/P !

P ostnum m er

J By

8 6 < iO

2_

S V ic x j

M atrikelnum m er

(TCX

Ejerlav/sogn

Kom m une

V X ø r m ‘A ( \
R v , R e 6 \r \o .
Notering i matriklen (Kort- og matrikelstyrelsen)
[Xl Landbrugsejendom
| | Andet

X'ScH

2. Ansøger
Navn

Q \^

Vejnavn og husnum m er

P ostnum m er

x

U‘a r A

S V W fN c U P l
xT

fil £ 0
3. Ejendommens ejer

2-

Telefonnum m er

O

%

81

52

udfyldes kun, hvis ejer og ansøger ikke er den samme

Navn

Vejnavn og husnum m er

Postnum m er

By

4. Ejendommens bruger

Telefonnum m er

udfyldes kun, hvis ejer og bruger ikke er den samme

Navn

V ejnavn og husnum m er

Postnum m er

By
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Telefonnum m er

B lanket 0714 - Side 1 af 4 (04.10.2005)

.....................

K O lV v / iU S v lE

Opførelse af ny bebyggelse

T e g n in g er m ed påført bygningsnum m erering bed e s vedlagt

Bygning 2

m , ,
4UU W

T FK M IR K F O R V A L T N IN G
A nvendelse

i ^ jq

Bebygget areal - m2

Etageareal - m2

Bilag
"1 vedlagt

Anvendelse

Bilag
1 vedlagt
Etageareal - m 2

Bebygget areal - m2

Bygning 3

^

E ta g e d te if- n liU L !

Bebygget areal - m 2

Bygning 1

^

Anvendelse

Æ ndret anvendelse af bygninger

Bilag
vedlagt

Vedlæ g evt. yderligere b eskrivende bilag
Opførelsesår

Etageareal - m 2

Bebygget areal - m 2

Hidtidig anvendelse

Bygning 1
Frem tidig anvendelse

Bilag
vedlagt
Opførelsesår

Etageareal - m2

Bebygget areal - m2

Frem tidig anvendelse

Bilag
vedlagt
Opførelsesår

Etageareal - m 2

Bebygget areal - m 2

Hidtidig anvendelse

Bygning 3
Frem tidig anvendelse

^

Bilag
~| vedlagt

Udstykning
Ejendom 2

Den nye ejendom s
størrelse i m2/ha

Ejendom 1

Hidtidig anvendelse

\Xcxu<S

%20) m2

E jendom 3

2 55

y v .2

/k<rceJh ^ S a r

Fremtidig anvendelse
Æ ndret anvendelse a f areal
Arealets størrelse
i m2/ha

Areal 2

Areal 1

Areal 3

Hidtidig anvendelse
Fremtidig anvendelse
_____________ r - „

j . i

. Bemærkninger/begrundelser for d6t 3fisøgts

Er d e r ta le o m erhvervsvirksom hed beskrives kortp rod u ktio n og øvrige
aktiviteter. V e dlæ g evt. ydertigere beskrivelse________

Bilag
vedlagt

7. Dato og underskrift
De bedes besvare de rejste spørgsmål omhyggeligt af hensy til komm unens sagsbehandling. Forkerte eller mangelfulde oplysninger kan bevirke, at kommunens afgørelse ændres.
upderskrift -

K ruse P rint System A /S y - Tff.

X

Dato og underskrift - Ejer
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Hidtidig anvendelse

Bygning 2

m ø r n in g k o m m u n e

Forbeholdt kommunen

2 0 JULI 2006

8. Ejendommens data
B ebygget areal m2

E jendom m ens grundareal m2/ha

Etageareal i a lt m 2

TEK N ISK rtT n V M L i iNinro

J. NR.
E tageareal beboelse m 2

Etageareal erhverv m 2

A ntal registrerede lejligheder/helårsbeboelser

E jendom m en er i BBR n oteret som

9. Planlægningsmæssige forhold
Nr.

Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanens ramm eområde
O m rådet er udlagt til

Eventuel anden planlæ gning

Vil en tilladelse væ re i overensstemm else med planlægningen

Nej

Ja

Nej

Ja

H l Nej

Ja

Er andre orienteret

Nej

Ja

Har orienteringen medført indsigelser

Nej

Ja

Begrundelse

Nej

Ja, i

Er det ansøgte omfattet a f lokalplanpligt

Nej

Ja

Denne side er renset maskinelt

Kan bygherren henvises til byzone

D ato/periode

Vil der blive udarbejdet lokalplan

Nej

Ja, den

10. Andre særlige forhold
V ejforhold (herunder adgang til offentlig vej)

Kloakforhold (herunder tilknytning til kom m unens spildvandsplan)

A ndre forhold

11. Kommunens afgørelse
Kan det ansøgte tillades
Begrundelse/eventuelle betingelser

12. Orientering
Er afgørelsen offentliggjort

Dato og underskrift
Dato

Kruse P rint System A /S - Tlf.

U nderskrift
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IN D G Å 1- i

A n sø g nin g om land zone tillade lse

MPiRNING KQf-JtW.^'

Uddrag af Lov om planlægning 2 Q JULI 2006
§ 35, stk. 1 I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse
eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og
ubebyggede arealer, jf. dog §§ 36-38.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller
ændret anvendelse, som er omfattet af reglen om W M -p ligt i §
6c, stk. 1, eller reglen om lokalplanpligt i § 13, stk. 2, kan først
meddeles, når de fornødne retningslinier i regionplanen er
endeligt vedtaget og den fornødne lokalplan er offentligt
bekendtgjort.
Stk. 3. For arealer i kystnærhedszonen, jf. § 5a, må tilladelse
efter stk. 1 kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet
betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i
kystområderne, jf. § 1.
Stk. 4. Uden for landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen,
og områder, der er omfattet af en lokalplan, kan en tilladelse
efter stk. 1 først meddeles, efter at kommunalbestyrelsen har
indhentet en udtalelse fra regionplanmyndigheden og i hovedstadsområdet tillige amtsrådet. Udtalelsen skal så vidt muligt
afgives inden 2 uger efter regionplanmyndighedens henholdsvis
amtsrådets modtagelse af sagen. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal regionplanmyndigheden henholdsvis amtsrådet
underrette kommunalbestyrelsen.
Stk. 5. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig
orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede
ejendom.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 4 og 5 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for de i stk. 4 nævnte myndigheder og naboerne.
Stk. 7. Ansøgeren og regionplanmyndigheden skal have skriftlig
meddelelse om afgørelser efter stk. 1.
Stk. 8. En afgørelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om bestemmelserne i §§ 59 og 60.
Stk. 9. Tilladelser efter stk. 1 skal offentliggøres. Offentliggørelse kan dog undlades, hvis tilladelsen er i overensstemmelse
med en offentligt bekendtgjort lokalplan.
Stk. 10. Offentliggørelsen af en tilladelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om bestemmelserne i §§ 59 og 60.
§ 36, stk. 1. Tilladelse efter § 35, stk. 1, kræves ikke til:
1) Udstykning efter landbrugslovens § 8, stk. 4, til samdrift med
en bestående landbrugsejendom
2) Udstykning af en skovejendom efter landbrugslovens § 4, stk.
2
3) Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom
eller for udøvelse af fiskerierhvervet, jf. dog stk. 2
4) Ibrugtagen af bebyggelse eller arealer til landbrug eller skovbrug eller til brug for udøvelse af fiskerierhvervet.
5) Udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i det omfang,
dette er bestem i en fredning efter lov om naturbeskyttelse
eller udtrykkeligt er tilladt i en lokalplan, der er tilvejebragt
efter reglerne i denne lov.
6) Indvinding af råstoffer i jorden.
7) Byggeri, der efter bygningsreglement for småhuse er fritaget
for krav om byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse
afen ny bolig.

8) Byggeri, der i bygniq^reglemenTer,.ff tøgehfpr krav om byggetilladelse, og som éfableres Til brug for offentlige -trafik-,
forsynings- eller varslirt^syfflæg eller radio- og tv-modtagelse.
9) Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede
bruttoareal ikke overstiger 250 m2.
10) Helårsboligs overgang til anvendelse om fritidsbolig.
11) Udstykning, der foretages på grundlag af en erhvervelse
efter jordkøbsloven til et regionalt jordkøbsnævns formål.
12) Opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en
bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når
den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper.
13) Byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det
åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning.
Stk. 2. Der kræves dog tilladelse efter § 35, stk. 1, for så vidt
angår beliggenheden og udformningen af bygninger som omhandlet i stk. 1, nr. 3, 12 og 13, der opføres uden tilknytning til
ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. For så vidt angår
gyllebeholdere, skal der meddeles tilladelse til en af hensyn til
markdriften ønsket placering, medmindre væsentlige hensyn til
landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. En tilladelse skal være betinget af, at gyllebeholderen
afskærmes med beplantning, og at gyllebeholderen skal flernes,
når den ikke længere er nødvendig for driften.
Stk. 3. Der kan kun i særlige tilfælde meddeles tilladelse efter §
35, stk. 1, til frastykning af en bolig, der er opført på en landbrugsejendom i henhold til bestemmelsen i stk. 1, nr. 12.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 12 og 13, gælder ikke inden
for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven.
§ 37, stk. 1. Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter § 35, stk.
1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre
butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål
m.v. på betingelse af,
1) at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang og
2) at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.
Stk. 2. I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der
endvidere etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter
kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.
Stk. 3. Er der flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom,
kan der kun etableres en bolig efter stk. 1 i én af disse bygninger.
Stk. 4. Der kan ikke efter stk. 1 indrettes mindre butikker og en
bolig i tidligere landbrugsbygninger, der er beliggende inden for
klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.
§ 38, stk. 1. Anvendelse af bygninger til den virksomhed, der er
nævnt i § 37, må kun ske efter forudgående anmeldelse til
kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter § 37 er opfyldt. Såfremt kommunalbestyrelsen
ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen
er modtaget, kan bygningerne tages i brug.

Klageregler m.v.
De vil sammen med afgørelsen modtage en klagevejledning.
Som udgangspunkt kan alle, der har væsentlig, individuel interesse i udfaldet af en sag, hvor der er truffet afgørelse, klage.
Klagfristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er modtaget af
ansøger eller er offentliggjort. En tilladelse må ikke udnyttes før
klagefristen er udløbet.

Vilkår som er knyttet til tilladelsen og som er af varig interesse
skal tinglyses på ejendommen. Tinglysning sker på ejerens
bekostning ved kommunens foranstaltning.
De skal være opmærksom på, at det ansøgte ofte kræver tilladelse efter anden lovgivning. Ved henvendelse til kommunen
kan De få oplysning herom.

Persondataloven
Kommunen indhenter relevante oplysninger om ejendommen og
registrerer de oplysninger, der er nødvendige for kommunens
sagsbehandling.
Kommunen kontrollerer de modtagne oplysninger og videregiver
oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksom-
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heder m .fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som
samarbejder med kommunen. De har adgang til indsigt med
registreringerne og kan kræve forkerte oplysninger berigti- get.
Oplysninger om den meddelte tilladelse vil normalt blive offentliggjort.
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Mørning Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 1, 8362 Mørning
Tlf.
Fax

100 meter

Ny Stillingvej 2
Udstykning

Date: 08.06.2006

Målforhold: 1:2000
Init.: KSCH
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Til:
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Dato:

Plan og Byudvikling
Pernille Falborg Helmer
VS: Høringssvar KP21
18. august 2021 09:44:29

Med venlig hilsen

PERNILLE FALBORG HELMER
Fra: Kasper Blaabjerg <kasperblaabjerg1@gmail.com>
Sendt: 18. august 2021 00:46
Til: Plan og Byudvikling <Planogbyudvikling@skanderborg.dk>
Emne: Høringssvar KP21
Hej Pernille,
Tak for behagelig samtale tidligere i dag. Jeg har haft lidt fart på med vores høringssvar, således
at i kunne nå at have vores materiale i hænde inden i morgen formiddag. Jeg håber det giver
mening og selvfølgelig at det er fyldestgørende.
Helt kort, så ønsker vi at udstykke 3 grunde på en del af vores nuværende jord, Ladingvej 31,
8464 Galten.
Ønsket er at grundene skal udstykkes til private boliger/parceller. De foreslåede grunde støder
direkte op til allerede bebyggelse i Skivholme by og vi har desuden haft 2 konkrete henvendelser
på netop nævnte udstykninger.
Årsagen til dette forslag er at vi igennem de seneste 6 år er blevet en integreret del af vores
lokalsamfund og har set og deltaget i den udvikling der er sket, primært i Herskind i forhold til
udstykning af blomsterparken med mere. Herskind der som bekendt er Årets landsby 2021 i
Skanderborg kommune, er allerede meget attraktiv for tilflyttere,
og det er vi rigtig glade for, men vi vil også gerne være med til at øge mulighederne og udbuddet
i Skivholme.
Min kone er en del af det lokale landsbyråd og deltager aktivt i udvikling af vores lokale landsbyer
med særligt fokus på udvikling af dagtilbud, skole og øget tilflytning.
Vi ønsker at bidrage til denne udviklingen ved også at øge muligheden for tilflytningen til
Skivholme. Skanderborg kommune har anlagt en god og yderst sikker cykelsti fra Skivholme
direkte til Herskind skole og Herskind, så koblingen mellem de 2 landsbyer er allerede rigtig god.
En øget tilflytning til Skivholme vil også bidrage til foreningslivet, skolen, brugsen og Skivholme
forsamlingshus
Det er vigtigt for os også at have fokus på oplandet omkring Herskind, som ligeledes er med til at
øge attraktiviteten af byen og ikke mindst det stigende børnetal som for alvor har pustet liv i
skolen og gjort at kampen for bibeholdelsen af overbygning blev vedtaget, samtidig med at
Herskind vuggestue blev etableret.
Jeg håber at i ser dette som en lige så stor mulighed som vi gør.
Hvis i skulle have det mindste spørgsmål eller på anden vis mangler mere information, så står jeg

naturligvis til jeres fulde rådighed.
Rigtig god dag.

Med venlig hilsen
Kasper Mørk Blaabjerg
Ladingvej 31, 8464 Galten
Tlf.: xxxx
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Vedhæftede filer:

Pernille Falborg Helmer
Pernille Falborg Helmer
Udstykning Galten vest Låsbyvej 16, ny kommuneplan
24. august 2021 10:37:00
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Fra: Peter Lund
Sendt: 3. april 2021 08:43
Til: 'mikkel.lindskov.petersen@skanderborg.dk' <mikkel.lindskov.petersen@skanderborg.dk>
Cc: Jakob Lund (xx; Lena Lund <xx>
Emne: Privat: Udstykning Galten vest Låsbyvej 16, ny kommuneplan
Kære Mikkel Lindskov Petersen
Vi har ejendommen Låsbyvej 16, 8464 Galten, og vores jord ned til Sømosen er bynær, og som vi ser det oplagt til kommende boligbyggeri, når Galten skal udvides på sigt.
Vi kan se i den gældende kommuneplan fra 2016, at det er planen at bygge Galten større mod vest, hvorfor vi vil høre, om vores jord kan komme med ind under nyt område til
kommende bebyggelse.
Det er ikke planen at udstykke nu, men måske næste gang der bliver åbnet op for etablering af en ny udstykning. Vi tænker, det kunne være oplagt til mindre kvalitetsboliger, det
kunne være et seniorbofællesskab enten som ejerboliger eller som andelsboliger med tilhørende fælleshus.
Vi er selvfølgelig interesseret i et samarbejde med Skanderborg Kommune, således jeres ønsker kan indarbejdes i den kommende bebyggelse.
Vi ser frem til at høre fra dig og står naturlig vis til rådighed, hvis du ønsker en snak over tlf. eller komme forbi og se arealet.

Her ses vores areal matrikel 44ag, som er 0,9 ha.

Uddrag fra kommuneplan, som viser, at næsten al jord rundt om vores er udlagt til kommende boligområde.
Med venlig hilsen
Lena & Peter Lund
Låsbyvej 16
8464 Galten
Tlf. xxxx
Med venlig hilsen
Peter Lund
Projektleder
Dx
Mx
plu@ramboll.dk
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417
Hjemsted: Hannemanns Allé 53, 2300 København S
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Til Skanderborg Kommune

Tillæg til kommuneplan 2022 i Skanderborg Kommune:
Nærværende areal på Ringvejen 19, Skovby, 8464 Galten (matrikel 11e Skovby By, Skovby) har ikke tidligere
været behandlet i byudviklingen for Skanderborg. Dels pga. en forventning til udvidelse af kirkegården og dels
pga. rekreativt område/offentligt areal. Behovet for areal til kirkegården har ændret sig over tid, så derfor
fremsættes hermed ønske om at udvikle arealet til mindre senior- og skilsmissevenlige boliger, hvor der lægges
op til fællesskabet. Dels fællesskabet i kirkelige sammenhænge og beboerne imellem.
Det vil være oplagt at imødekomme boligbehovet for seniorer og singler (skilsmissepersoner) i mindre boliger
med lav vedligeholdelsesgrad og et meget lavt energiforbrug, bynærheden samt den meget korte afstand til
indkøb. Den afledte effekt heraf vil givet være, at mange af de store parcelhuse i nærområdet vil blive solgt til
unge familier, der vil renovere og energioptimere disse til glæde og gavn for alle. Tilflyttere i boligerne vil give
større skattegrundlag for kommunen.
Regnvandshåndtering er afstemt med Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s, som oplyser, at det nuværende
spilde- og regnvandssystem sagtens kan håndtere yderligere. Der har været dialog med Jakob Højer Andersen.
Ydermere er denne del af Skovby opvarmet med naturgas, hvilket ikke vil anvendes i disse boliger. Der vil blive
anvendt mindre miljøvenlige varmepumper, som er tilpasset husenes størrelser og de oplyste årlige forbrugstal
vil være cirka halvdelen af udgifterne til naturgas.
Projektet vil kunne blive opført som smukke boliger i høj arkitektonisk kvalitet i et homogent og harmonisk
udtryk med referencer til Ringvejens nuværende boliger.
Område 1: Her er der tale om mindre boliger på ca. 125 m2, hvor både p-pladser og affaldsstationer er indtænkt,
således kravene fra bl.a. Veje & Trafik indfries. Som udgangspunkt, skal der ikke udarbejdes en lokalplan for
området, da antallet af huse holdes under ”et mindre antal”, som også tidligere er oplyst af Skanderborg
Kommune.
Område 2: De indtegnede 6 huse - også på ca. 125 m2 – skal opføres på ”område til offentlige formål”, hvilket vil
krave en områdeændring, samt muligvis en lokalplan for området. Der glæder samme forhold mht. opvarmning,
p-pladser og affaldsstationer som i område 1. pga. jordstykkes placeringen, er der fra min side, stor velvillighed
for tilpassede boliger – fx restriktioner omkring byggehøjde på max 4.5 meter, krav omkring murstensvalg, m.m.

Bilag: Oversigtskort over relevant areal.

Venlig hilsen

Lasse Odgaard Sandfeld
Ringvejen 19, Skovby
8464 Galten
Mobil: xxx // E-mail: xx@gmail.com
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Publikumspolitik for Salten Langsø området.
Baggrund:
Ejerne af Salten Langsø området har igennem 120 år passet
arealerne omkring Salten Langsø på en måde så distriktet både
æstetisk og naturmæssigt er noget unikt i det danske landskab.
Omkostningerne ved dette driftsmål har stedse været båret af
distriktets ejere.
Området var i regionplanerne for Århus og Vejle amter udpeget
som "Naturområder" med en ekstensiv rekreativ udnyttelse.
Salten Langsø området havde tidligere status som nationalt
naturområde og nationalt biologisk beskyttelsesområde, som nu er
erstattet af Natura 2000 område og EF-fuglebeskyttelses-område.
Horsens og Silkeborg kommuner har udpeget deres del af området
som stilleområder.
Den rekreative udnyttelse af den danske natur er i kraftig stigning.
Undersøgelser har vist at publikum først og fremmest søger
stilheden, når de går en tur i skoven og dernæst muligheden for at
opleve et rådyr. Muligheden for at opleve stilheden og et rådyr
hænger nøje sammen. Er der meget lidt færdsel i skoven er det
muligt at opleve både stilheden og at få et rådyr at se.
Det er Salten Langsø Skovadministrations holdning, at der skal være
lokaliteter i Danmark, hvor stilheden og dyrelivet har første prioritet.
Steder, hvor sandsynligheden for at få en naturoplevelse omkring
det næste hjørne er større end sandsynligheden for at møde et
andet menneske eller en gruppe af mennesker.
SLS driver skovene naturnært , hvilket har betydning for hvor stor en
vildtbestand et område kan bære under hensyn til mulighederne
for at sikre den naturforyngelse, der er fundamentet i den
naturnære skovdrift.

Skovene har været PEFC certificeret siden 2003.
Der foretages en naturnær pleje af de ubevoksede arealer, hvilket
betyder at der kun foretages den naturpleje, der er nødvendig for
at sikre
at arealerne ikke bliver til skov. Der foretages dog intensiv pleje,
hvor det er påkrævet af hensyn til en særlig sjælden arts
overlevelse.

Publikumspolitikken:
Publikumspolitikken skal udstikke rammerne for publikums rekreative
udnyttelse af området således, at naturområdets specielle
karakter, flora, fauna, kulturspor og stilheden sikres for eftertiden.
SLS vil derfor arbejde for at Salten Langsø område kun benyttes af
publikum, der på eget initiativ finder frem til området. Området er
således tiltænkt publikum som ønsker at færdes på egen hånd i
overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens adgangsregler for
at få en speciel naturoplevelse i et publikumsmæssigt meget
ekstensivt udnyttet naturområde.
Politikkens gennemførelse:
Politikken søges gennemført gennem:
- en naturnær drift af området omkring Salten Langsø.
- opretholdelse af en høj vildtbestand afpasset den naturnære
skovdrift.
- tilladelser til videnskabelige aktiviteter, da området er et
referenceområde i forhold til intensivt udnyttede naturområder.
-2

- dialog med turistbranchen, kommuner, grønne organisationer og
militæret om områdets udnyttelse, således at turfoldere, stianlæg,
guidede ture, øvelser, omtale i turistaviser mv. undgås i videst
muligt omfang.
- lokalbefolkningens ønsker om benyttelse af området vil blive
tilgodeset forud for andres ønsker om brug af området.
- en restriktiv politik overfor organiseret færdsel som ikke har lokalt
udspring.
Områdets geografiske placering langt fra en større by samt de
naturgivne forhold medfører at det er realistisk at gennemføre
politikken.

-3
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Addithus,

Vedr.:

Udpegning

af Salten

Langsø

området

som stilleområde

Salten Langsø Skovadministration
skal hermed foreslå Skanderborg
udlægge den del af Salten Langsø området, som ligger i kommunen,
tilsvarende
vis som Horsens og Silkeborg kommuner
har gjort det.
Baggrund

den 16/4 2021

kommune at
til stilleområde

på

for forslaget:

Salten Langsø området var i de to regionplaner
for Århus og Vejle amter udpeget som
område til ekstensiv pubIikumsudnyttelse.
Det foranledige
ejerkredsen
bag Salten Langø
området til i slutningen af 1980'erne
at formulere en publikumspolitik
for området, der
reserverer
området til den stille skovgæst,
som selv kan finde rundt i området. Samtidig
reduceres den organiserede
færdsel
mest muligt med undtagelse
af den organiserede
færdsel
som har lokalt udspring. Publikum kan frit færdes
i området i henhold til
Naturbeskyttelseslovens
adgangsregler,
men får ingen hjælp til at finde rundt. Se
venligst vedlagte publikumspolitik.
Publikumspolitikken
har fundet bred opbakning
hos Horsens og Silkeborg kommuner,
grønne organisationer,
turistbranchen
(som undlader at markedsføre
området) og i
lokalområdet
(i hvert fald dem vi har talt med) og de skovgæster,
som finder vej til
området sætter stor pris på stilheden og at de ikke møder en masse andre skovgæster.
Der skal være plads til forskellig brug af naturen og få steder er reserveret til den stille
skovgæst,
som oftest skal konkurrere
med andre mere støjende og organiserede
benyttelser.
Vi kalder det differentieret
benyttelse.
Ved at hele området udpeges som stilleområde
kan området fortsat reserveres den stille
skovgæst og det vil sende et signal om at området netop skal benyttes til de stille
naturoplevelser.
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Fra:
Plan og Byudvikling [Planogbyudvikling@skanderborg.dk]
Til:
Pernille Falborg Helmer [Pernille.Falborg.Helmer@skanderborg.dk]
Sendt dato:
27-04-2021 13:49
Modtaget Dato: 27-04-2021 13:49
Vedrørende: VS: Fruering Vestermøllevej Storegaard - Høringssvar til KP21
Vedhæftninger: storgaard_1-1000_07-01-2021[2]_0.pdf
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Hej Pernille
Se mail nedenfor og vedhæftet fil.
Mikkel og jeg har på møde i går aftalt med ejerne/ansøgerne, at deres henvendelse medtages som høringssvar.
Med venlig hilsen

INGER JUUL
Planlægger
Plan og Byudvikling
Staben Kultur, Borger og Plan
Direkte: 87 94 7 7 28
inger.juul@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Skanderborg.dk

Fra: Jeppe Mølvadgaard <jm@nortech-solutions.com>
Sendt: 24. marts 2021 12:49
Til: Mikkel Lindskov Petersen <Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>
Cc: Plan og Byudvikling <Planogbyudvikling@skanderborg.dk>
Emne: Re: Fruering Vestermøllevej Storegaard
Hej Mikkel,
Tak for hurtigt svar retur.
Vi ønsker jeres vurdering vedr. vedhæftede oplæg på det som er fremsendt.
Det er Landskabsarkitekt Birgitte Henningsen der har lavet oplægget. Hendes tanker har været at lave noget der tilgodeser landsby miljøet, og
bevaringen af dette. Samtidigt med at hun har taget højde for BNBO området.
Birgitte er også hende som tegnede den nye parkering og grønne samlingssted der for nyligt er etableret bagved vores gamle lade.

Vi syntes der er udfærdiget et forslag der falder rigtig godt ind i hele området, både når vi tænker udvikling, og bevarelse af landsbymiljøet.
Nedenfor ser I tankerne mht. boligernes størrelse.
-

Boligerne mod øst, som på planen er tegnet som familieboliger, er 126 m2 i et plan.

-

De nye boliger i den gamle lade har grundplan 67 m2, og hertil kommer førstesal på ca. 45 m2, hvor af en del, vil skulle være østvendt tagterrasse.

-

De øvrige boliger i storegårds klyngen er 63 m2 i grundplan, og hvis der er ønske om det 35 m2 i førstesalsplan.

Vi vil gerne afholde en dialog med jer om dette, når I har haft tid til at se på forslaget.
God dag, og god påske når den rammer jer ☺

Med venlig hilsen / With best regards

Jeppe Mølvadgaard
CEO
Tlf. nr. +45 53 80 89 29
Mobil. +45 22 43 89 29
Mail. jm@nortech-solutions.com
web. www.nortech-solutions.com
Agro Food Park 13, 8200 Aarhus

Fra: Mikkel Lindskov Petersen <Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>
Dato: onsdag den 24. marts 2021 kl. 12.34
Til: Jeppe Mølvadgaard <jm@nortech-solutions.com>
Cc: Plan og Byudvikling <Planogbyudvikling@skanderborg.dk>
Emne: VS: Fruering Vestermøllevej Storegaard
Kære Jeppe
Tak for din henvendelse.
Vi vender tilbage efter påske, når vi har fået set på sagen.
Send gerne yderligere materiale til vores afdelingspostkasse (cc denne mail).
Venlig hilsen

MIKKEL LINDSKOV PETERSEN
Leder af Plan og Byudvikling
Plan, Teknik og Miljø
Direkte: 87 94 7 022
Mikkel.Lindskov.Petersen@Skanderborg.dk

Skanderborg Kommune
Skander Fælled 1
8660 Skanderborg
Skanderborg.dk

Fra: Jeppe Mølvadgaard <jm@nortech-solutions.com>
Sendt: 24. marts 2021 12:18
Til: Charlotte Krøyer <Charlotte.Kroyer@skanderborg.dk>
Cc: Mikkel Lindskov Petersen <Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>
Emne: Re: Fruering Vestermøllevej Storegaard

Hej Charlotte,
Tak for dit svar, og din tid med at se på vores forslag.
Jeg kontakter Mikkel vedr. dette.

Med venlig hilsen / With best regards

Jeppe Mølvadgaard
CEO
Tlf. nr. +45 53 80 89 29
Mobil. +45 22 43 89 29
Mail. jm@nortech-solutions.com
web. www.nortech-solutions.com
Agro Food Park 13, 8200 Aarhus

Fra: Charlotte Krøyer <Charlotte.Kroyer@skanderborg.dk>
Dato: torsdag den 11. marts 2021 kl. 16.51
Til: Jeppe Mølvadgaard <jm@nortech-solutions.com>
Cc: Mikkel Lindskov Petersen <Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>
Emne: SV: Fruering Vestermøllevej Storegaard
Hej Jeppe Mølvadgaard
Jeg har set på det materiale du har sendt mig vedrørende opførelse af tæt-lav byggeri i Fruering.
Som jeg oplyste i telefonen, vil det ved ønsker af denne karakter være Plan & Byudvikling, der varetager projektet og vurderingen af det for at sikre at
alle hensyn bliver varetaget. Jeg har derfor sat Mikkel Lindskov på som cc, da I før har haft kontakt til ham (”Mikkel - Jeppe Mølvadgaard oplyser, at
han selv vil kontakte dig vedr. ønsket)
Som jeg oplyste bliver der lige nu arbejdet med Kommuneplan 21, hvor administrationen lægger op til at ejendommen får en landsbyramme, hvoraf
det fremgår følgende: ”Ny bebyggelse på ejendommen skal opføres med den oprindelige firelængede struktur i form af traditionelle længehuse evt.
sammenbyggede i traditionel retvinklet struktur. Opføres der mindre bebyggelse på ejendommen end fire længer skal bebyggelsen stadig opføres
efter den oprindelige længestruktur, således at det på et senere tidspunkt er muligt at genskabe den firelængede struktur, hvis det er ønsket”
Kommuneplanen sendes i høring i maj og forventes endelig vedtaget i december.
Af det det fremsendte fremgår det, at I arbejder med at bevare ladebygningen mod parkeringspladsen, hvilket er positivt, da det er en væsentlig
bygning i landsbymiljøet i Fruering. Jeres ønske om at dreje den østlige længe på bebyggelsen vil dog ikke harmonere med den ramme, der lægges op
til i KP21, se ovenfor.
For den fremtidige dialog om jeres ønsker for ejendommen henviser jeg til Plan & Byudvikling

Med venlig hilsen

CHARLOTTE KRØYER
Planlægger
Byggeri, Landskab og Miljø
Plan, Teknik og Miljø
Direkte: 87 94 7 7 25
charlotte.kroyer@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Skanderborg.dk

Fra: Jeppe Mølvadgaard <jm@nortech-solutions.com>
Sendt: 9. marts 2021 16:35

Til: Charlotte Krøyer <Charlotte.Kroyer@skanderborg.dk>
Emne: Fruering Vestermøllevej Storegaard
Hej Charlotte,
Tak for snakken tidligere.
Vedhæftet kan du se hvilke tanker det er vi går med.
Hvis det er igennem Mikkel vi skal, så skal jeg nok selv fikse at gå den vej.
Men jeg håbede lidt at kunne rådføre mig med dig inden, da jeg har behov for at vide om det vi arbejder på, også er muligt.
Laden ned imod det nye landsbymiljø ved parkeringspladsen, er tænkt at blive bevaret i den udvendige form, og bygge det indvendige om.
Den røde stiplede ring, er der hvor der er BNBO. Her har vi lagt op til der ikke bygge noget.
Vi syntes personligt det er mega lækkert projekt, og passer rigtig godt ind i miljøet.
Vil du ikke give mig et ring når du ser det, så kan vi lige vende det sammen.

Med venlig hilsen / With best regards

Jeppe Mølvadgaard
CEO
Tlf. nr. +45 53 80 89 29
Mobil. +45 22 43 89 29
Mail. jm@nortech-solutions.com
web. www.nortech-solutions.com
Agro Food Park 13, 8200 Aarhus
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Fra:
Pernille Falborg Helmer [Pernille.Falborg.Helmer@skanderborg.dk]
Til:
Pernille Falborg Helmer [Pernille.Falborg.Helmer@skanderborg.dk]
Sendt dato:
21-04-2021 10:24
Modtaget Dato: 21-04-2021 10:24
Vedrørende: VS: Sommerhus grunde
Efter aftale med Erik Sindberg gemme mailen som høringssvar til KP21, der dog også forventer at sende yderligere materiale ind i høringsperioden.

Fra: Erik Sindberg <erik@textilprint.dk>
Sendt: 20. april 2021 10:23
Til: Mikkel Lindskov Petersen <Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>
Emne: Sommerhus grunde
Hej Mikkel
Vil du ringe når en gang du har tid.
Det drejer sig om et muligt område til sommerhus grunde på Emborgvej 29 i Gl. Rye.
Med venlig hilsen
Erik Sindberg
TP Ejendomme
https://tpejendomme.dk
+45 26879301
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Fra:
Pernille Falborg Helmer [Pernille.Falborg.Helmer@skanderborg.dk]
Til:
Pernille Falborg Helmer [Pernille.Falborg.Helmer@skanderborg.dk]
Sendt dato:
03-03-2021 09:29
Modtaget Dato: 03-03-2021 09:29
Vedrørende: VS: Kommuneplan 21
Fra: Hammer, Sussi (SGRE SE R OPS OE OPRO) < xx >
Sendt: 20. november 2020 13:33
Til: Plan og Byudvikling < Planogbyudvikling@skanderborg.dk >
Emne: Kommuneplan 21
Input til debat om kvalitet i byerne i Skanderborg kommune
Som borger i Hørning er det ganske tydeligt at både se og mærke konsekvenserne af den byfortætning der bliver tilstræbt i kommuneplanen.
Og ud over, at de mange nye tilflyttere bidrager med skattekroner til kommunekassen, så er der ikke meget positivt at sige om det. Hverken
Hørning, Ry, Galten eller Skanderborg er storbyer, og de bliver det aldrig. Hvorfor skal vi krampagtigt forsøge at efterligne storbyerne ved at
bygge høje huse overalt? Er det ikke bedre i stedet at dyrke, at det er små lokalsamfund, der tilbyder det, de fleste af os har behov for i
hverdagen?
Helt specifikt vedr. Hørning mener jeg at:
De høje bygninger passer ganske enkelt ikke ind visuelt, alene pga. højden. At byggestilen er moderne, er ikke et problem. En del af
glæden ved at bo i en mindre by er netop, at man kan stå på torvet og skimte træer og marker rundt om byen. Bygninger i 3 eller flere
etager vil tage dette udsyn.
Høje bygninger ændrer på lydbilledet i byen, da støj fra trafik kastes tilbage af husene. Vi har i Hørning rigeligt med udfordringer med støj
fra E45, der er ingen grund til at forstærke det. Ligeledes vil høje bygninger ændre på vindforholdene.
Etablering af etagebyggeri i alle byer giver ganske sikkert de nytilflyttende hvad de ønsker. Men vi der bor her i forvejen mister til gengæld
en del af det der fik os hertil oprindeligt. Havde min familie og jeg ønsket at bo i en by med høje huse, så var vi blevet boende i Aarhus C.
Infrastrukturen bliver ikke tilpasset til stigningen i antallet af borgere i byen. Det giver udfordringer med trafik, parkering, skoler,
daginstitutioner osv.
Skal der bygges højt i Hørning, så gør det i områder hvor det ikke forringer noget for de der bor her i forvejen, f.eks området omkring
Petersmindevej/Nydamsvej
Jeg håber i høj grad, at man i Kommuneplan 21 tager hensyn til de borgere der allerede bor i området, og ikke bare fokuserer på at tiltrække
nye. For hvis først det er skrevet i lokalplanen, at der kan bygges i højden, så viser erfaringen desværre, at byggerier bliver godkendt, uanset
hvor stor modstand der er fra de omkringboende. For kommunen har jo besluttet at det er hvad man ønsker, og hvis man bor i midtbyen, så
må man forvente høje bygninger! Men nej, det må man ikke forvente, for det er der ikke tradition for i disse byer… Og overvej, om byfortætning
egentlig er noget borgerne er interesserede i, eller primært er noget den kommunale forvaltning synes er en fantastisk idé…
Mvh.
Sussi Hammer
Ahornvænget 4
8362 Hørning

Til Skanderborg Kommune
Afdelingen for Plan og Byudvikling
Herskind, d. 19.08.2020

Landsbyrådets input til Kommuneplan 2021.
Tak for muligheden for at give vores input til Kommuneplan 21. Den mulighed giver vi ikke fra os, og her har
I vores tanker for, hvilke ønsker vi har for udviklingen af lokalområdet i Herskind, Skivholme og Herskind
Hede.
Vores input tager udspring i de notater, vi har fra et store borgermøde vi holdt den 21. april 2018 på
Herskind Skole og Børnehus. Her mødte 64 borgere frem. Samtidig sendte vi et spørgeskema ud til samtlige
1200 lokale borgere, og modtog svar fra 20%. I tiden siden er der sket dét, at nyeste udstykning i i Herskind,
Blomsterparken, har fået endnu flere beboere, som deltager aktivt i de forskellige foreninger og udvalg. De
ældre boliger i Herskind har haft ejerudskiftning, og nye er flyttet til. I Skivholme har tendensen været den
samme, og en mindre ny udstykning er skudt op. Der er vækst i børnetallet i børnehaven og vuggestuen, og
også i deltagerantallet i den lokale Herskind Boldklub og andre foreninger. Elevtallet på Herskindskolen
forventes stigende, og vores lille samfund er i fin udvikling, og sådan skal det gerne blive ved. Også Brugsen
har en god økonomisk stabilitet, fordi de lokale støtter godt op om at handle lokalt.
Truslen om, at vi kan miste vores ældste klasser på Herskind Skole og Børnehus er en ikke velkommen
virkelighed, men har vist at vi kan stå sammen. Én af de synlige beviser herpå, er den meget fine rapport,
der blev lavet og givet til hver Byrådspolitiker – spækket med fakta tal og saglige ord fra tændte lokale
beboere, der kæmper for vores fælles skole.
Landsbyrådet har siden visionsdagen den 21. april 2018 afholdt 2 årsmøder, og ved begge møder har
fremmødet været flot. Vi har benyttet lejligheden til at spørge de fremmødte, om hvad de kunne ønske sig
for vores område. Landsbyrådet forsøger at opfylde borgernes ønsker, når vi udvælger sager at arbejde for.
Derfor er notater fra ovennævnte møder grundlaget for de input, som Landsbyrådet herunder nævner som
vores områdes input til Kommuneplan 2021.

Vores område ønsker følgende:
1. Udstykninger til nye boliger i Skivholme og Herskind. Dette, for til stadighed at sikre udvikling, og
grundlaget for at det er muligt at drive foreningslivet, institutioner, skolen, forsamlingshusene. Et
lille samfund, hvor alle kan finde det gode liv – hvad enten man er barn, ung, ældre, handicappet
eller midt i livet. Vi ved, at der er flere lodsejere, der er interesseret i at udstykke omkring begge
byer.
Udstykningerne i Herskind bør ske geografisk op mod Herskind Skole og Børnehus, så byen bygges
opad mod skolen. I Blomsterparken er der allerede gjort klar til, at en vej forbindes videre til et nyt
kvarter videre nord for Blomsterparken. I forbindelse hermed er også tænkt et stisystem op mod
skolen. Landsbyrådet henviser til vores høringssvar til Kommuneplantillæg 16-24Udviklingsmuligheder i landsbyer og lokalcentre med miljørapport, idet vi har indsendt nogle
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væsentlige bemærkninger, der beskriver fejlagtige noter i materialet. Disse giver et forkert grundlag
for meget væsentlige beslutninger for udbygningsmulighederne for Herskind, så læs endelig det
indsendte høringssvar.
Skivholme ønskes ligeledes udbygning, og her er flere muligheder for udstykning, idet lodsejere er
interesseret.
Landsbyrådet vil gerne i dialog med Kommunen, hvis I ønsker at høre mere specifikt om de
områder, der kan anvendes til udstykning nu.
Stilstand er lig med tilbagegang, og fremgang er lig med udvikling og nye muligheder. Vores
område skal have en rentabel størrelse, der sikrer udviklingsmuligheder og tiltrækning af nye
borgere er meget vigtig for os, fordi det udvikler og giver en sund diversitet og nyt liv.
2. Forbedrede transportmuligheder så børn, unge, ældre, handicappede kan transportere sig til deres
daglige gøremål både i og udenfor vores område. Som borger på landet må det ikke føles umuligt at
nå frem til de tilbud, der er rundt omkring i det omliggende samfund. Det være sig uddannelsessteder, sportstilbud, kulturtilbud, hospitals og lægebesøg, sociale arrangementer og spisesteder
med videre. Vi har fået ”blaffer skilte”, men ingen kan være sikre på at blive taget med på tur. Flere
unge er flyttet hjemmefra, for at kunne komme ind til deres uddannelsessteder i f.eks. Aarhus.
Kommunen har givet mulighed for Flextaxa mv, så ændrer intet ved at transportmulighederne til de
større byer er virkelig savnet.
3. Cykelstier og gangstier, der sørger for forbindelse til de omkring liggende byer er vigtig for os, og
vi ønsker cykelstier til Skovby og til Borum. Det vil lette muligheden for at anvende aktiviteter,
undervisningstilbud og busser, som findes i disse større byer. Visionsrapporten og input fra
årsmøderne peger på at borgerne vægter dette højt. Samtidig er dét at være tæt på naturen vigtig,
og gangstier/cykelstier er et stort ønske.
4. Skolen og institutionerne skal bevares med de tilbud, de rummer i dag. Vi må ikke miste vores
tilbud, for det vil betyde mindre tilflytning af nye borgere, og give os færre muligheder for at
opretholde de klubber, foreninger og aktiviteter der er i dag – og dermed skabe en tomhed, hvor
borgene mister følelsen af at leve i et velfungerende samfund, med mulighed for at leve et godt liv,
selvom vi bor på landet.
5. De unge har trange kår da deres tilbud til stadighed bliver mere centrerede og indskærpet til de
større byer, og vi føler der er længere og længere til Kommunens større byer, på grund af
begrænsede busafgange. Vi ønsker flere Ungdomsskoletilbud ude lokalt, og mindst 2 klubaftener
om ugen, hvor der er gode tilbud, der fanger de unge. Alternativet er, at de unge keder sig og føler
sig ladt alene som en marginalgruppe, hvilket kan give en uheldig påvirkning af ungdomskulturen.
6. Klubber og foreninger skal kunne tilbyde gode aktiviteter til alle aldersgrupper. Det giver nærhed
og fællesskab at dyrke sport sammen, og klubben skal ramme forskellige interesser og aldre. Det
kræver et vidst antal interessenter, altså borgere i området.
7. En udvidelse af Herskindhallen, som vores samlingssted. Herskind Boldklub arbejder i øjeblikket
for, at vores eksisterende hal bliver udvidet og det har stor opbakning fra borgerne. Vi har brug for
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at være aktive sammen og kunne samles omkring de aktiviteter, der kan foregå i vores hal. At
udvide hallen giver langt bedre forhold for os, til at kunne tilbyde de aktiviteter som borgerne
efterspørger og sikre at vi forsat er aktive sammen.
8. Forsamlingshusene skal bestå både i Skivholme og Herskind, og rigtig mange borgere ønsker gode
muligheder og rammer for at nærheden og fællesskabet kan virke. Det lægger borgerne i vores lille
lokalsamfund stor vægt på.
Dette er vores input, og vi håber rigtig meget, at I vil lade ønskerne indgå i jeres prioriteringer for
Kommuneplan 2021.

Med venlig hilsen
Landsbyrådet for Herskind, Skivholme og Herskind Hede
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