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Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)
Udfyldning af nedenstående skema
Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder:
Ikke relevant
Til emner, som ikke er relevante i forbindelse med planen. Hvis der for eksempel ikke findes
bevaringsværdige bygninger inden for planens område, kan emnet betegnes som ikke relevant.
Væsentlig negativ indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.
Ikke væsentlig indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.
Væsentlig positiv indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.
Skal undersøges nærmere
Skal anvendes, når planen har eller kan have indvirkning på det bestående miljø, men indvirkningens
omfang ikke er kendt. Emnet skal klarlægges, før planudkast foreligger.
I alle tilfælde er der tale om en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.
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Screening for miljøvurdering af Højboskolen og Hørning Idrætscenter

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM).
Planforslaget er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 (bilag 2, punkt 10 b, anlægsarbejde i byzone og punkt 10 e,
bygning af veje) og § 8, stk. 2.

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

1.00

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed

1.01
1.02

Risiko for kriminalitet
Trafikafvikling (f.eks.
belastning, barriereeffekt)

X

X

Det vurderes at det offentlige vejnet har
kapacitet til den øgede trafikmængde dette
projekt vil medføre, da trafikken kun delvist
vil optræde i spidstimen.
Der skal udarbejdes et parkeringsregnskab
for skolen og idræt centeret som helhed og
der skal reserveres/udlægges areal til at
opfylde dette Parkerings regnskab.

1.03

Risiko for ulykker i trafikken

1.04
1.05

Sikkerhed generelt
Sikkerhed i forhold til
beredskab (f.eks. brand,
eksplosion, giftpåvirkning)
Vibrationer, virksomheder,
landbrug, andet

1.06

1.07
1.08
1.09

Vibrationer, trafikanlæg,
jernbane
Visuelle gener
Skyggevirkninger

X

X

For at sikre hensigtsmæssige stiforbindelser
gennem området skal der i lokalplanen
udlægges stier, angivet på
arealanvendelseskortet med principiel
placering.
Da det er de eksisterende overkørsler der
benyttes og da der indarbejdes en plan for
interne stier til de bløde trafikanter vurderes
det ikke at have noget ændring i
trafiksikkerheden.

X
X

X
X
X

Ingen forventning om vibrationer fra
lokalplanområdet til omgivelser. Der ligger
ikke virksomheder i nærheden som forventes
at give anledning til vibrationer.
Det vurderes ikke at øget trafik vil føre til
vibrationer på det omkringliggende område
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1.10

Støjpåvirkning, virksomheder

X

Idrætsanlæg
Der er redegjort for, at overdækket udefitness
ikke omfatter høj musik og at området i øvrigt
ikke udlejes til arrangementer. Det er
beskrevet som opholdsarealer.
Vi forventer ikke at det giver anledning til
gener.
Til gengæld er der i planforslaget angivet en
skaterbane samt en multibane. (På
illustrationsplanen er dette vist som
”aktivitetsområde”).
Multibane:
De nærmeste boliger er ca. 100 m nordvest
for multibanen. Det er blødt terræn.
Fra tidligere støjrapporter kan vi se, at hvis
støjgrænsen regnes som 55 dB(A) i
boligområdet, så vil aktiviteter på multibanen
ikke overskride grænseværdierne, hvis man
ser isoleret på støj fra multibanen.
Vi forventer derfor ikke, at en multibane
selvstændigt vil give anledning til væsentlige
gener.
Skaterbane:
Der er boliger ca. 100 m øst og ca. 250 m
nordvest for skaterbanen.
Da der er stor afstand samt blødt terræn mod
nordvest forventer vi ikke, at banen vil give
anledning til gener.
Mod øst er skaterbanen til dels afskærmet af
bygninger, men der er samtidig en lydsluse
mellem bygninger. Desuden er det hårdt
terræn.
Vi kan se af tidligere støjrapporter, at støj fra
sådanne aktiviteter vil generere et støjbidrag
på 40 dB(A) i 100 m’s afstand
Vi kan derfor ikke afvise, at en skaterbane kan
give anledning til gener for boligerne mod øst.
Vi har dog en forventning om, at i tilfælde af
væsentlige gener, vil et støjhegn kunne løse
evt. støjgener og det bør derfor muliggøres i
lokalplanen at der kan opsætte støjhegn.
Vi forventer således ikke, at de nye aktiviteter
selvstændigt vil udløse krav om undersøgelse
af støj.
Boldbaner
Det er undersøgt, at udvidelsen af
idrætscenteret ikke vil medføre øget
anvendelse af boldbanerne, da de allerede i
dag er fuldt bookede.
Kunstgræsbane og andre boldbaner:
Vi er dog blevet opmærksomme på, at
kunstgræsbanen skal lovliggøres.

4/18

I den forbindelse er det lidt usikkert hvor
mange baner vi skal vurdere på. Af
illustrationsplanen fremgår kun tre store
baneanlæg, men på luftfotos er der betydeligt
flere mindre baner samt en stor på den
resterende del af baneanlægget.
Alle baneanlæg bør vel illustreres i planen?
Det er forventeligt, at der er aktiviteter på
kunstgræsbanen hele året, hvilket øger
aktivitetsniveauet i forhold til tidligere
forhold. Den øgede aktivitet sker dog i
vinterhalvåret, hvor det er mindre generende
for boliger end i sommerhalvåret.
Vi er ikke bekendt med naboklager over
boldbanerne, og det fremgår af
Kløvermarksrapporten, at støj fra boldbaner
opleves mindre generende end f.eks.
virksomhedsstøj.
Til gengæld kan der være gener som følge af
lysmaster.
Gener fra lysanlæg kan ikke reguleres af
miljøbeskyttelsesloven, men med byggeloven
og der kan i lokalplanen fastsættes
bestemmelse, der forhindrer gener.
Af Kløvermarksrapporten fremgår det, at for
at overholde en støjgrænse på 55 dB(A) fra >
20 boldbaner, skal der være mindst 25 m
mellem boldbaner og boliger.
Ved 1 bane er den anbefalede afstand 10
meter og fra 4 baner er det 15 m.
Der er ca. 15-25 meter mellem boldbanerne
og boligerne med nordvest, og et terrænfald
på omkring 3 m.
Hvis der 4 boldbaner, så kan den anbefalede
afstand akkurat overholdes.
Desuden vil et terrænfald på 3 meter reducere
støjbidraget til nærmeste boliger.
Vi forventer således ikke væsentlige gener fra
aktivitet på boldbanerne, heller ikke fra
vinteraktivitet på kunstgræsbanen, hvis vi
accepterer en støjgrænse på 55 dB(a), hvilket
er sandsynligt i dette område (by- og
motorvejsnært).
Væsentlige støjgener fra organiseret
aktiviteter kan reguleres med
miljøbeskyttelsesloven, mens støj fra
uorganiserede aktiviteter ikke kan.
Vedligehold af baner:
Vedligehold af baner kan bidrage til støjgener
fra mekanisk drift. Vedligehold af baner sker
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regelmæssigt i dagtimerne, men er ikke
konstant støjbidrag.
Vinteraktivitet på kunstgræsbanen vil
medføre et øget vedligehold om vinteren, men
det er mindre generende for boliger på den
årstid.
Det fremgår af Kløvermarksrapporten, at støj
fra vedligehold af kunstgræsbaner er lavere
end vedligehold af græsbaner.
Vi er ikke bekendt med klager over
vedligehold af banerne, og da vi er oplyst, at
vedligeholdelsesfrekvensen ikke øges fra
nuværende niveau, forventer vi ikke at der er
væsentlige gener.
Vi kan dog ikke garantere, at de vejledende
støjgrænser kan overholdes, da vores erfaring
fortæller, at støj fra vedligehold kan bidrage
til et øget støjniveau.
Det forekommer dog kun i dagtimerne, og vi
har mulighed for at dispensere fra vejledende
støjgrænser ud fra en konkret vurdering i
tilfælde af klager.
Vedligehold kan betragtes som
virksomhedsstøj og reguleres i
udgangspunktet af miljøbeskyttelsesloven og
miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Da lokalplanområdet er motorvejsnært kan
det dog formodes, at baggrundsstøjen
overstiger miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser.
Det fremgår desuden af
Kløvermarksrapporten, at kommunen efter
en samlet vurdering kan acceptere op til 60
dB(A) ved boliger ud fra den betragtning, at
arealet skal vedligeholdes uanset om det
anvendes til organiseret sport eller ligger
ubenyttet hen samt at det kun sker
lejlighedsvis i dagtimerne.
Fodboldtribune:
Den omtalte fodboldtribune vil i praksis
omhandle en terrænregulering af en allerede
eksisterende bakke, hvor der opholder sig
tilskuere ved kampe.
Det er ikke forventet, at der vil blive opstillet
permanente højtaleranlæg eller vil være øget
tilskuerantal.
Vi forventer derfor ikke, at tilskuerbakken vil
give anledning til væsentlig øget gene.
Børnehave og skole
Det er skrevet ind i planforslaget, at ved
ændring af udearealer ved børnehaven, skal
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

der tages hensyn til omgivelserne, så
omgivelserne ikke oplever væsentlige gener.
Det skal vurderes og dokumenteres med
støjnotat fra støjrådgiver.
Ingen yderligere bemærkninger.
P-arealer
Er overgået til vejafdelingen, da der er tale
om vejstøj, fordi det er offentlig
vej/dobbeltanvendelse.
Shelters
Eksisterende anvendelse.
Generelt
Man bør overveje at placere støjbelastende
aktiviteter i størst mulig afstand til boliger og
gerne afskærmet af f.eks. bygninger eller
anden afskærmning.
Det bør generelt inddrages i lokalplanen, at
have skærpet opmærksomhed på placering og
indretningen af udearealer, så omgivelserne i
fornødent omfang afskærmes gener.
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1.11

Støjpåvirkning, trafikstøj

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Det skal undersøges hvad den øgede trafik på
Toftevej og Vester Alle er og om det falder
under almindelig samfundsmæssig udvikling
og at den derfor ikke vil have indvirkning på
støjbelastning på de omkringliggende boliger.
Der bør udføres en støjrapport for den fulde
udbygning af p-pladser for at vurdere støjen
fra p-pladserne og trafikken på Toftevej og
Vester Alle.
Ovenstående er redegjort for og fundet til
ikke at have en målbar indvirkning.
Lokalplansområdet er beliggende i E45’s
støjkorridor med flere af de ønskede
bebyggede områder beliggende 60-65 db.
Det vurderes derfor at lokalplanen ikke kan
gennemføres uden nærmere undersøgelse af
mulighederne for lempede støj krav og/eller
støjdæmpning for skoledelen af byggeriet.
Ovenstående blev redegjort for og er
indarbejdet.

1.12
1.13
1.14
1.15

Sundhedstilstand (f.eks..
arealer til bevægelse)
Svage grupper (f.eks..
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser
Begrænsninger og gener
overfor befolkningen generelt

X

Planlægningen muliggør halbyggeri.

X

Planlægningen sikrer etablering af HCpladser.

X
X
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1.16

Begrænsninger og gener mht.
landbrug og virksomheder

X
(l)
X
(V)

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Vi er oplyst, at der ikke ændres på
eksisterende vedligehold og
anvendelsesomfang af idrætsanlæg.
Skolen anvender arealerne i dagstid, mens
der er klubaktiviteter om eftermiddagen og
aftenen.
Da det er skolen selv, der anvender
idrætsanlægget og de øvrige omgivelser i
skoletiden, forventer vi ikke en væsentlig
konflikt mellem idrætsanlæg og skole.
Ændring af udearealer ved børnehave skal
ske under hensyntagen til omgivelserne og
med vurdering og dokumentation fra
støjrådgiver (se pkt. 1.10).
Regulering efter miljøbeskyttelsesloven
fremgår af pkt. 1.10.
Lokalplan området er allerede i dag byzone.
Det betyder, at mulighederne for udvidelse af
eksisterende landbrug vil være uændret.

1.17 [Andet]
2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
2.01

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

x

Der er ingen erhvervsmæssige dyrehold inden
for 1 km fra lokalplanområdet. På den
baggrund vurderer vi, at der ikke vil opstå
lugtgener fra husdyrbrug ind i området.

Der er ikke beskyttet natur inden for LPområdet, men der ligger et beskyttet vandhul
ca. 175 m nordvest for området. Der må ikke
uden dispensation ske ændringer af
tilstanden af beskyttet natur, f.eks. ved
tilledning af tag- og overfladevand fra
bebyggelser.
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2.02

Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og
Ramsarområder

x

2.03

Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter

x

2.04

Dyreliv

x

2.05
2.06
2.07

Planteliv
Spredningskorridorer
Lavbundsområder

x
x

x

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

(Ansvarlig enhed: Natur og Miljø, Natur)
Der er ikke Natura 2000-områder inden for
området. Nærmeste område, N232 Lillering
Skov m.v., ligger ca. 4,7 km mod nordvest.
Projektet er ikke af en karakter, der kan
påvirke et Natura 2000-område på så stor
afstand.
(Ansvarlig enhed: Natur og Miljø, Natur)
Projektet berører arealer ved eksisterende
skole og idrætscenter, og der er ikke
registreret og forventes ikke at være yngle- og
rasteområder eller forstyrrelse af strengt
beskyttede eller rødlistede arter.
(Ansvarlig enhed: Natur og Miljø, Natur)
Da området består af arealer ved eksisterende
skole og idrætscenter vurderes det som
usandsynligt, at der vil være væsentlig
påvirkning af det vilde plante- /dyreliv.
Se ovenfor.
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2.08

Grønne områder

2.09 [Andet]
3.00 Landskab og jordbund

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

For at imødekomme kravet om ekstra
parkeringspladser er der skitseret en
udvidelse af parkeringsarealet i det
nordøstlige hjørne af området.
Dette indebærer at et grønt område med en
gruppe større træer omlægges til
parkeringsareal.
Det grønne område har måske ikke den
største naturværdi, men udgør ikke desto
mindre et grønt frirum midt i et område med
bygninger og belægninger. Her ud over udgør
de store træer en betydeligt værdi, som tager
20-40 år at opnå.
Yderligere er der i lokalplan 1033 gjort meget
ud af, at netop denne lund af træer skal
bevares – og vækstbetingelserne ikke
forringes.
Endeligt er der vedtaget en Natur- og
Miljøpolitik i Skanderborg Kommune, hvor vi
gerne vil bevare og udbygge kommunens
grønne områder. Dette omfatter også naturen
i byen – som fx blomsterbede, parker og
grønne områder.
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3.01

Landskabelig værdi

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige
del af Hørning By i et område, der er udpeget
som område af generel landskabelig interesse
med landskabskarakteren ”Det bølgende og
åbne landbrugslandskab”. Området er i
forvejen præget af det eksisterende
idrætsanlæg og halbyggeri og omgivet af
Hørning by.
Terrænet inden for området er forholdsvist
fladt med en mindre skåning fra arealet
nærmest Toftevej ned til arealet med
boldbanerne. Terrænet er i forvejen præget af
det eksisterende halbyggeri og det store areal
med boldbanerne.

3.02
3.03

Geologiske særpræg (jordlag)
Geologiske særpræg
(landskab)

X
X

3.04

Jordforurening

x

3.05
3.06

Okkerforurening
Risiko for forurening

x

3.07

Jordhåndtering/flytning

x

Det vurderes at byggeri inden for området vil
opleves i sammenhæng med den øvrige by og
derfor ikke have en væsentlig indvirkning på
landskabet
Arealet ligger ikke inden for område af særlig
geologisk interesse eller inden for det
geologiske rammeområde ”Det Midtjyske
Søhøjland”.
Der er ikke kortlagte jordforureninger inden
for lokalplanområdet.
X
(V)

Tidligere henvisning er ikke relevant, da der
ikke er forventning om væsentlig forurening
fra lokalplanområdet (støj har et selvstændigt
punkt).

X
(l)

Der kan dog være en problematik om
vedligehold og afisning af kunstgræsbanen i
forhold til grundvands- og jordforurening
samt afledning til
spildevandssystemet/overfladevand.
Der er selvstændige punkter i dette skema,
der bør forholde sig til det.
(Ansvarlig enhed: Natur og Miljø, Landbrug)
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3.08

Skovrejsning/skovnedlæggelse

3.09

Fredning

3.10

Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger

X
X
X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Der er ikke skov på de arealer der bliver
omfattet af lokalplanen. Der lægges ikke op til
at rejse skov
Lokalplanområdet er ikke omfattet af
fredning
Herunder strandbeskyttelselinje, sø- og
åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje,
fortidsmindebeskyttelseslinje,
kirkebyggelinje, beskyttede sten- og
jorddiger
Den vestlige del af lokalplanområder – den
vestlige og nordvestlige del af boldbanerne er
omfattet af skovbyggelinje afkastet af
skovbæltet langs motorvejen.
Mellem en del af området og skoven mod vest
og nordvest er der væsentlig bebyggelse,
hvilket betyder at skovbyggelinje ikke er
gældende for arealet, jævnfør
Naturbeskyttelseslovens §17, stk. 3.
Den nordvestlige del af boldbanerne er dog
omfattet af skovbyggelinjen. Bebyggelse og
anlæg inden for dette område vil kræve en
dispensation fra skovbyggelinjen

3.11 [Andet]
4.00 Vand

Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre
bygge- og beskyttelseslinjer ligesom der ikke
er beskyttede sten- eller jorddiger inden for
området
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4.01

Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Området er (delvist) omfattet af
spildevandsplanen som separatkloakeret
område, og det er derfor Skanderborg
Forsyning der skal håndtere overfladevand.
Da der vil blive befæstet væsentlig mere end i
dag vil eksisterende systemer formentlig ikke
kunne aflede vandet. Skanderborg Forsyning
skal derfor undersøge om der skal etableres
nye ledninger frem til regnvandsbassinet
(HB01900), eller der skal ske lokal
forsinkelse inden tilslutning til ledningerne.
Det eksisterende bassin skal tilpasses de nye
forhold.
Det bør undersøges hvordan eksisterende
systemer hænger sammen - hvilke ledninger
afledes der til fra eksisterende tagflader og ppladser. Der kan både være tale om tilslutning
til ledninger gennem Spongparken eller
ledningen der ligger i Toftevej. Der har været,
og er formentlig stadig, pres på de
eksisterende ledninger gennem Spongparken,
hvilket har ført til oversvømmelser.
Udvidelserne kunne derfor være en anledning
til at få undersøgt og ændret på
afløbsforholdene i området, så problemerne
kan afhjælpes.
Kræver det spildevandstillæg?
Ja området hvor der ønskes bygget er kun
delvist omfattet af spildevandsplanen
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4.02

Udledning af spildevand

x

X
(V)

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Kræver det spildevandstillæg?
Ja, der skal laves et tillæg til
spildevandsplanen, medtages i tillæg 10 der
forventes endelig vedtaget efterår 2021.
Området er i henhold til Skanderborg
Kommunes spildevandsplan beliggende i
kloakopland (A1.10). Kloakoplandet er
separatkloakeret, hvilket betyder, at regn- og
spildevand afledes i separate ledninger.
Kloakoplandet er ikke dækkende for hverken
det eksisterende byggeri eller det der er
planlagt i nærværende lokalplan. Der
udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i
2021, der sikrer udvidelse af oplandet.
Det skal forventes, at der skal etableres privat
forsinkelse / tilbageholdelse af den ekstra
regnvandsafledning fra området, der
forårsages af befæstelse ud over eksisterende
niveau.
Der skal ansøges om tilslutningstilladelse for
regn- og spildevand for så vidt angår
udvidelser. Tilslutningstilladelse og eventuel
nedsivningstilladelse meddeles af
Skanderborg Kommune,
spildevand@skanderborg.dk.
Tilslutning af regn- og spildevand skal ske
efter aftale og nærmere anvisninger fra
Skanderborg Forsyning A/S,
service@skanderborgforsyning.dk og i henhold
til betalingsvedtægterne. Der må ikke
foretages ændringer af eksisterende, lovlige
forhold, før der er opnået
tilslutningstilladelse fra Skanderborg
Kommune.
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Processpildevand og tilslutningstilladelser?
Et evt. produktionskøkken kan kræve
tilslutningstilladelse for fedtholdigt
spildevand.
Vi er ikke bekendt med, at der er
tilslutningstilladelse i dag.

4.03

Klimatilpasning

X

Vi har ikke forventning om andet
processpildevand.
Giver planen risiko for oversvømmelse
inden- og udenfor planområdet uden at
anvise tiltag til at imødegå den?
Er planområdet udpeget som et
indsatsområde uden at tage tilstrækkeligt
hensyn til det?
I henhold til Skanderborg Kommunens
klimatilpasningsplan er lokalplanområdet
ikke udpeget som område med høj risiko for
oversvømmelse.
I forhold til indsatsområde se punkt 4.04.

4.04

Grundvandsforhold

X

Lokalplanområdet ligger i område med særlig
drikkevandsinteresse (OSD), og i området
findes den regionale grundvandsforekomst
DK_1_456_192. Området er i Statens
grundvandskortlægning udpeget, som
nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Der
er endnu ikke udarbejdet indsatsplan for
området, men i de planer der er udarbejdet
indtil videre er det vurderet at NFI også er
sårbar overfor nedsivning af miljøfremmede
stoffer. Umiddelbart øst for området har Gl.
Hørning Vandværks en kildeplads med 6
boringer. BNBO strækker sig ca. 40 meter ind
i lokalplanområdet. Vandværket indvinder
årligt ca. 180.000 m³ drikkevand i området.
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4.05

Risiko for forurening af
grundvandsressourcen,
nærhed til boringer

X

4.06

Vandforsyning

X

4.07

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

Luftforurening (støv og andre
emissioner)

5.02

I Skanderborg Kommunes
grundvandredegørelsen kap. 9 er det
beskrevet hvordan kommunes vil sikre
grundvandet i forbindelse med
lokalplanlægning. I forbindelse med denne
lokalplan handler det primært om håndtering
af vand fra tage, veje, parkeringsarealer.
Området ligger indenfor Gl. Hørning
Vandværks forsyningsområde.

X
(V)

Udvidelse af idrætsanlæg og skole vurderes
ikke at udgøre en risiko for luftforurening.

X
(l)

Der ligger ikke virksomheder i nærheden med
procesluft, som kan påvirke
lokalplanområdet.
(Ansvarlig enhed: Natur og Miljø, Landbrug)

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

X

6.01

Energiforbrug

X

6.02

Eventuel påvirkning af klima

X

6.03

Varmeforsyning (dialog
indledes)
Kollektiv trafik (f.eks.
ruteændring undervejs)

X

6.04

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

X

Med store tagflader bør det overvejes at få
solenergi, eller i det mindste orientere og
dimensionere tagfladerne så de er forberedte
for solenergi.
Der er tilslutningspligt til SkanderborgHørning Fjernvarme.
Der er skolebus kørsel på Vester alle men det
vurderes at denne kan opretholdes ved
byggeri og der vil ingen ændring være på lang
sigt.

6.05 [Andet]
7.00 Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
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7.01

Kulturhistoriske værdier

X

7.02
7.03
7.04

Arkitektoniske værdier
Arkæologiske værdier
Kirker og deres omgivelser

X
X

7.05

Fredede eller
bevaringsværdige bygninger
7.06 [Andet]
8.00 Materielle goder
8.01
8.02
8.03

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

X
X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Der er ikke udpeget bevaringsværdige
kulturmiljøer inden for lokalplanområdet og
der vurderes ikke at være kulturmiljøer, der
endnu ikke er kortlagte.
Lokalplanområdet ligger ikke inden for
indsigten til en kirke

X
X

Der er ingen igangværende matrikulære sager
indenfor lokalplanområdet

[Andet]

9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer
9.01

[Skriv selv relevant tekst]

Konklusion
Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan (§ 8, stk. 2), og lokalplanforslaget skal således kun
miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Det projekt, som planforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på
miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes.’
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Afgørelsen begrundes bl.a. med:
•
•
•

at planlægningen ikke giver anledning til overskridelse af grænseværdier for støjgener, herunder
påvirkning af de omkringliggende boliger.
at trafikken til og fra området kan afvikles uden væsentlige gener for kapacitet og sikkerhed.
at planlægningen ikke påvirker grundvandsinteresser i området.

Da planforslaget ikke kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, sendes
beslutningen, om ikke at miljøvurdere planforslaget, ikke i høring hos de pågældende andre myndigheder.
Screeningen er foretaget i august 2020 af Skanderborg Kommune med Plan og Byudvikling som tovholder.

