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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

02.07.2021

Høringssvar på Lokalplan nr. 1172 samt Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1172 - Boliger og Institution ved Horsegaard i Galten samt
Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Martin

Efternavn

Højholdt

Vejnavn

Rosenparken

Husnummer

27

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Hej Skanderborg kommune.
Jeg Boe lige op til marken og grundene op til min grund lægge
næsten en meter højere, jeg ønsker i den grad at de nivelleres
ned i samme højde for ikke at skulle se på hovederne fra min
naboer, hvem end der måtte bor der.
Så der ikke skal groes en hæk på 2m for at jeg kan få privatliv.
Hvad er jeres tanker på de grunde op i hjørnet mod
Rosenparken?

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

02.07.2021

Se signeringsoversigt

Nr. Hoeringssvar1172 - Dafolo
EIKVW3H

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

14.08.2021

Høringssvar på Lokalplan nr. 1172 samt Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1172 - Boliger og Institution ved Horsegaard i Galten samt
Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Leo John

Efternavn

Severinsen

Vejnavn

Søvangen

Husnummer

25

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Høringssvar til forslag til lokalplan 1172
Der gives ved byggemodning lov til terrænregulering på +- 0,5
meter jf. bestemmelser i § 7. Herudover gives der i delområde 2
mulighed for terrænregulering på +- 0,75 meter efter
byggemodning og 0,5 meter i delområde 4. Det betyder i praksis,
at der kan terrænreguleres op til 1,25 meter ud for vores
ejendomme, hvilket vi synes er voldsomt og uden hensyntagen til
de eksisterende boligområder. Vi ønsker derfor, at
terrænreguleringsbestemmelserne ændres, så terrænregulering
ikke må foretages højere end højeste kote indenfor hver enkelt
byggegrund, eller alternativt at margin for terrænregulering
nedjusteres.
I den første præsentation, som blev afviklet virtuelt i
januar måned, tilkendegav arkitekt Arne Nielsen, at de boliger der
støder op til eksisterende byggeri, vil blive bygget med flade tage.
Af lokalplanen fremgår, at der i delområde 2 kan
bebyggelsen maximalt opføres med 1 etage i en maksimal højde
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fortsat fra foregående side...
på 6,5 meter.
Vi ønsker, at bygherren holder fast i flade tage i den række huse,
der støder op til nuværende bebyggelse.

Med venlig hilsen
Leo Severinsen
Søvangen 25
8464 Galten
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

14.08.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

16.08.2021

Høringssvar på Lokalplan nr. 1172 samt Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1172 - Boliger og Institution ved Horsegaard i Galten samt
Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Vagn

Efternavn

Soelberg

Vejnavn

Nørrevænget

Husnummer

12

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. Hoeringssvar1172 - Dafolo
HN161X2

Indsigelser/Krav:
* AT der laves redegørelse for indvirkning på Sømosen som §3
beskyttet natur
* AT del-område mod eksisterende bebyggelser begrænses til
åben/lav og maks. bebyggelsesprocent på 25
* AT bebyggelse på frigivet BNBO områder kræver ny lokalplan
og dermed partshøring af naboer
* AT b-b stierne sløjfes da eksisterende stier fint dækker behovet.
* AT minimums grundstørrelsen i del-område 4 øges til 14
boliger/ha (ca. 700 m2) som i lokalplan 1.B.14
* AT byggelinien i den østlige del af del-område 4 på samme
møde som den sydlige indrykkes til 3m aht. regnvand.
* AT både vandrette og lodrette højdegrænseplan i fht.
bygningsreglementet overholdes i fht. den indrykkede byggelinee.
* AT der redergøres for hvorledes fælleparkering i del-område 5
kan etableres uden fare for nedsivning af evt. forurening derfra til
regnvandsbassin i samme del-område
* AT diversitet i fht. omkringliggende landskab sikres gennem
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fortsat fra foregående side...
tilpasning af den tilladte farveskala og restriktioner i fht. antal
huse med samme facadefarve - gerne analogt til lokalplan 1.B.14.
* AT miljøscreningen revideres og saglig/fagligt begrundes bl.a. i
fht. nedsivning af vand til drikkevandsreservoir i fht. tilladte
befæstningsprocenter og bygningsaftryk, samt
flagermusebestand i morådet.
For uddybende svar og forslag henvises til vedhæftede
uddybende høringssvar.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Uddybende høringssvar
- 20210815 Lokalplanforlag 1172 Høringssvar - Nørrevænget 12.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

16.08.2021

Se signeringsoversigt
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Pia & Vagn Soelberg | Nørrevænget 12 | 8464 Galten | M: xxxx | T: xxxx

Høringssvar – Lokalplan 1172 / Horsegaarden
Indsigelser
• Ad Natura 2000 og bilag IV-arter) Vi gør indsigelse mod kommunens vurdering af at det ikke er
nødvendigt at lave en redegørelse for mulig påvirkning af Sømosen som §3 beskyttet natur (lokalitet
703015)
o Vi forventer at lokalplanen både redegør for mulige påvirkninger af mosen, herunder at den
ikke ødelægges/påvirkes f.eks. gennem manglende tilførsel af frisk regnvand som følge af
lokalplanens bestemmelse om udlægning af del-område 5,7 & 8 til regnvandsbassiner, og
udstikker retningslinjer for hvorledes bebyggelsen kan udføres så der tilsikres uændret tilførsel
af frisk regnvand.
• Ad §3.1) Vi gør indsigelse mod at der tillades tæt/lav bebyggelse på grundene op mod Nørrevænget,
eftersom lokalplan 1.B.14 kun tillod åben/lav bebyggelse.
o Vi forventer at grundene op mod eksisterende bebyggelse (delområde 4 – østlige del mod
Nørrevænget cf. Bilag 2) begrænses til kun at tillade åben/lav.
• Ad §3.1) Vi gør indsigelse mod beslutningen om at der kan bebygges uden at der laves ny lokalplan
såfremt BNBO udstrækningen ændres.
o Yderligere begrundelse: Vi ønsker ikke at komme i en situation, hvor vores vand skal hentes
længere væk, fordi den nuværende vandboring er blevet forurenet.
o Vi forventer at en evt. ændring af BNBO udstrækningen og efterfølgende ønske om yderligere
bebyggelse på frigivne områder skal indebære vedtagelse af ny lokalplan, herunder for-høring
og høring, inden gennemførsel. Vi forventer dette indskrives direkte i selve teksten i afsnit §3.1
fremfor blot i en note.
• Ad §3.2 samt §8.5) Vi gør indsigelse mod at der etableres stier (østligste b-b) fra den nye bebyggelse til
det private fællesområde i Rosenparken.
o Yderligere begrundelse: De nye b-b- stier ligger maksimalt 20 m. fra de eksisterende stier, som
der er ikke nogen fornuftmæssigt begrundelse for nye trampestier så tæt derpå. Desuden er
fællesområdet i både Rosenparken og Nørrevænget privat og vi ikke ønsker at trafikken via b-b
stien går gennem disse, da den ekstra trafik vil ødelægge både græs og planter.
o Vi forventer at sti-adgang fra området alene bliver ad eksisterende sti mellem Rosenparken og
Sømosen, samt langs Syvtallet mod institutionen.
• Ad §4.1) Vi gør indsigelse mod en minimumsgrundstørrelse på 400 m2 i det østlige del-område 4.
o Vi forventer at minimumsgrundstørrelser i del-område 4 øges til samme krav som gælder for
lokalplan 1.B.14 for Nørrevænget, dvs. 14 boliger pr. ha eller ca. 700 m2.
• Ad §5.4) Vi gør indsigelser mod at byggeprocenten på grundene op mod Nørrevænget får lov til at
overstige de 25% som via lokalplan 1.B.14 var loft på grundene på Nørrevænget.
o Vi forventer at bebyggelsesprocenten reduceres til 25% for grundene op mod eksisterende
bebyggelse (område 4 – østlige del mod Nørrevænget cf. Bilag 2)
• Ad §5.4) Vi gør indsigelse mod at byggelinjen på de nye grunde op mod Nørrevænget tillades tættere
end det gjaldt for Nørrevænget, som betød at alle huse er indrykket 4,5m på grunden i forventning om
uhindret udsyn mod vest.
o Yderligere begrundelse: Der er under for-høringen udtryk bekymring for tilbageløb af vand fra
de nye grunde mod Nørrevænget og Syvtallet, da nogle af disse har kælder. Argumentet for at
kræve en 3m afstand fra skel aht. Regnvandshåndtering må derfor tilsvarende anlægges mod
øst.

15/08-2021 19:46

Side 1/4

Pia & Vagn Soelberg | Nørrevænget 12 | 8464 Galten | M: vagn.soelberg@gmail.com | T: 22267157
o

•

•

•

Vi forventer at det for del-område 4 – østlige del op mod Nørrevænget cf. Bilag 2, foruden at
pålægges 3 meter mod syd, yderligere pålægges samme afstand mod øst. (§5.4 i lokalplan
forslaget.)
Ad §5.7) Vi gør indsigelse mod at bygningsreglementets bestemmelser omkring skrå højdegrænseplan
tilsidesættes.
o Vi forventer at både vandrette og lodrette højdegrænsebestemmelser jf. bl.a. BB18 §176 &
§177 overholdes for boligbebyggelse.
Ad §8.5) Vi gør indsigelse mod anlæggelse af stierne b-b mod Rosenparkens private fællesområde.
o Yderligere begrundelse: Vi ser allerede nu en betydelig trafik gennem hegnet og henover vores
private legeplads på Nørrevænget, med voldsomt slid på græsbelægning og ødelæggelse af
hæk og hegn til følge. Dette er naturligvis uacceptabelt for os som grundejerforening på
Nørrevænget.
o Se indsigelse under §3.2 ovenfor.
Ad §15.4) Vi gør indsigelse mod at lokalplanen kun kræver naboorientering såfremt der dispenseres fra
lokalplanens bestemmelser.
o Vi forventer at lokalplanen specificerer at der skal laves partshøring af de berørte naboer
svarende til kravene i FVL §19, såfremt der ansøges om dispensation fra lokalplanens
bestemmelser.

Mangler:
• Ad §8.7) Vi vil gerne have en konkret forklaring på hvorledes der kan etableres fællesparkering i delområde 8 til brug for del-område 5 på den anden side af vejen – herunder hvorledes det sikres at evt.
forurenet overfladevand fra denne parkerings ikke løber i det regnvandsbassin som også etableres i
del-område 8.
o Yderligere mangler: Placeringen af denne parkeringsplads fremgår ikke af kort-bilag 4.
o Vi er bekymret for at en placering af fællesparkering på den anden side af vejnettet end den
hvor overfladevandet kontrolleres, kan betyde at evt. forurening siver i jorden og forurener det
underliggende grundvejr. (Museum Skanderborgs igangværende udgravning viser med al
tydelighed hvor lidt muld der ligger over de vandførende lag og dermed hvor hurtigt en sådan
forurening vil kunne sive ned i drikkevandsreservoiret.)
• Ad s57 Miljøscreening) Vi mener ikke at den foretagne screening er retvisende.
o Vi er uforstående overfor at der cf. 1.08 i screeningsskemaet ikke skulle være visuelle gener
ved den foreslåede bebyggelse cf. bilag 4. Vi ønsker en strømlining af farverne jf. på husene i
bebyggelsen så vi ikke ender med kopi af den grå-i-grå Skovby Nygaard bebyggelse jf. §1.6.
Diversiteten i facaderne kunne sikres ved en bestemmelse om at kun en vis procentdel af
husene kan have en bestemt farve, f.eks. grå. (Analog til bestemmelsen i lokalplan 1-B-14 for
Nørrevænget om at facaderne skal være blank mur eller vandskuret og hvidmalet.)
o Vi er uforstående overfor at en ændring af regnvandet cf. 2.02 og Bilag 5 ikke skulle påvirke
tilstrømning af vand til både Sømosen og Lyngbygård Ø samt nedsivning til det
grundvandsbassin som ligger under hele området. Vi savner faglig begrundelse/belæg for
denne konklusion.
o Vi er ligeledes uforstående overfor vurderingen af, at der cf. 2.03 ikke er væsentlig indvirkning i
fht. beskyttede dyrearter: Vi ved med sikkerhed, at der er flagermus i området.(Har video
heraf.) Vi savner derfor faglig begrundelse/belæg for denne konklusion.
Ændringsforslag
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Vi foreslår generelt en reduktion af antallet af grunde og at disse hver især pålægges en lavere
bebyggelsesprocent, samt at en større del af området bliver friarealer således at både den nuværende
og den fremtidige vandforsyning til byen sikres.
o Ved en reduktion af bebyggelsesprocenten vil en større andel af det regnvand som falder i
området alt andet lige kunne sive ned og forny vandforsyningen i den primære boring Galten
vandværk har.
o Galten Vandværk har noget af kommunens bedste vand og hverken nu eller i fremtiden kan vi
tillade os/har råd til ikke at passe på det.
Vi foreslår at der stilles krav om at facader udføres i varierende materialer såfremt én bygherre opfører
flere ens huse i området.
o Vi frygter en grå-i-grå bebyggelse som på Skovby Nygaard, som er helt uden den diversitet i
byggestil og materialevalg man ellers ser i områdets eksisterende bebyggelser i Rosenparken,
Sømosen og Nørrevænget.
o Diversiteten i facaderne kunne sikres ved en bestemmelse om at kun en vis procentdel af
husene kan have en bestemt farve, f.eks. grå. (Analog til bestemmelsen i lokalplan 1-B-14 for
Nørrevænget om at facaderne skal være blank mur eller vandskuret og hvidmalet.)
Vi foreslår at del-område 4, både mod syd og mod øst, ændres til større parceller og/eller boliger egnet
til par som ikke længere har hjemmeboende børn.
o For det østlige del-område 4 kunne dette f.eks. ske ved at lave flere sammenhængende
rækkehuse, eller mindre sammenbyggede huse i stil med dem som findes på Porsevænget i
Galten, egnet for familier som ønsker at flytte i noget mindre. Der kunne etableres
fællehaver/områder op mod den planlagte institution og i øst op mod Nørrevænget, samt evt.
fælleshus med mulighed for overnatning for gæster. Dette kunne med fordel drives af/i
sammenhæng med et kultur- & aktivitetshus på det offentlige areal i del-område 1.
o For det sydlige del-område 4 kunne dette ske ved at lave større parceller.
o Demografisk vil dette være bedre for kommunen idet denne aldersgruppe hverken kræver
børneinstitutioner eller pleje, og tilmed forventningsvist hovedsageligt vil udgøre en del af de
borgere som sikrer Skanderborg Kommune en top 5 placering i forhold til husstandsindtægt og
dermed skattegrundlag – både på den helt korte og på den lidt længere bane.
Vi foreslår at kommunen færdiggør den allerede planlagte og vedtagne børneinstitutionen i
Svaneparken således at byens borgere ikke skal ud af byen for at få passet deres børn.
o Det offentlige område i del-område 1 kunne med fordel anvendes til andre kommunale formål,
f.eks. kultur- og aktivitetshus og rekreative arealer (cf. formål i §1.3) , hvorved også problemet
med den øgede trafik på Skjørringvej og Søringen vil være adresseret.
o Såfremt kommunen fortsat ønsker at udvide pleje- og ældrefaciliteter på og omkring
plejecenter Tjørnehaven på Søndergade, vil der kunne frigives plads hertil ved en flytning af
disse aktiviteter til et sådant nyt kultur- & aktivitetshus på Skjørringvej. Fremtidens ældre blive
mindre plejekrævende og vil blive længere i eget hjem og dermed fint være i stand til både at
bevæge sig til og bruge et sådant tilbud.
Vi foreslår flere fælles vendepladser/parkering områder i den nye bebyggelse
o De i lokalplanen nævnte parkeringsmuligheder ved kirken og Galten Børnehave er ikke reelle
parkeringsmuligheder, da disse i forvejen servicerer Galten Børnehave og kirken i det tidsrum
hvor der også må forventes at være behov for den nye bebyggelse. (Dette er alm. kendt for alle
lokale beboere i området og kan ved selvsyn konstateres på en hvilken som helst hverdag &
søndag.)
Vi foreslå at del-område 7 udlægges som fredskov / rekreativt område i stil med skoven mellem
Røddikvej og Østergårdsstien ved Klank.
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Herved vil vandforsyningen være yderligere/bedre beskyttet ligesom området vi kunne
anvendes rekreativt at både eksisterende og nye borgere i området – et tilbud som ikke findes i
Galten vest lige nu.

Forventninger til behandling af høringssvar
Vi finder det stærkt bekymrende at bygherre allerede nu kan sælge tydeligt, af landmåler, afsatte grundstykker
til trods for at nærværende lokalplan ikke er vedtaget endnu, ikke har adresseret alle høringssvar fra forhøringen samt -i sagens natur- ej heller høringssvar for denne høringsrunde.
•

Det er vores klare forventning at kommunen tager vore indsigelser til efterretning samt besvarer og
begrunder eller inkluderer vore ændringsforslag i det endelige lokalplansforslag.

Pia & Vagn Soelberg
Nørrevænget 12
8464 Galten
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Galten den 22. august 2021
Høringssvar i forhold til forslag om lokalplan 1172 Horsegaarden

Indsendt af:
Mette Lindhardt Hansen og Cim Juul Christensen
Låsbyvej 11
8464 Galten
Matrikel 4P

Bekymringer angående delområde 7, som pt. er BNBO område, men som i etape to står til, at skulle have
yderligere bebyggelse mod nord. Vi mener ikke, at lavbundsområdet mod nord er foreneligt med
formålet med udpegning til byggeri, men at området skal friholdes for byggeri og i stedet anvendes til
sikring af oversvømmelser i området og klimatilpasning i forhold til vandet der kommer fra det øvrige
nybyggeri i lokalplanen.

Vi bor i den nordlige del på matrikel 4P, som er den ejendom som lokalplanområdet støder op til, og vi
har i den forbindelse en lang række bekymringer i forhold til grundvandet og regnvandet i den fremtidige
plan for området, når den ikke byggeretsgivende rammeplan følges op af en efterfølgende
byggeretsgivende og mere detaljeret lokalplan.
Punkt 1:
Den nordlige del af lokalplanen mod nord er et lavbundsområde, hvor vi på nuværende tidspunkt
allerede har voldsomme problemer med regnvand og oversvømmelse. Se bilag 1. med billeder fra det
sidste skybrud, der kun havde en varighed af 4 minutter. Under disse skybrud og voldsomme regnbyger,
opstår der oversvømmelse på Låsbyvej og hjørnet af Søringen, da alle veje hælder ned mod vores grund. I
de seneste regnskyl, har der været så meget tryk på kloakken, at der kommer toiletpapir og fæces op ad
vejen og flyder rundt, hvilket er et stort sundhedsskadeligt problem. Der har været folk fra kommunen og
se på problemet, og på nuværende tidspunkt oplever vi også, at der er store lugtgener af kloak fra
diverse kloakdæksler som luftforurener området. Dette er der oprettet en sag om ved Skanderborg
kommune (af blandt andet Nick Tønnesen), og der arbejdes på nuværende tidspunkt med midlertidige
løsninger, som tætning med plastik under samtlige dæksler. Dette er virkningsløst, og der lugter stadig og
bobler vand op under selv mindre regnskyl. Når der er voldsomme regnskyl eller skybrud, så
oversvømmes området på vejen udenfor vores matrikel og matrikel 42Q, og der løber vand i vores
indkørsler og haver. Se yderligere dokumentation i bilag 1, samt beskrivelsen under punkt 2.
Ifølge dinGeo er vores ejendom beliggende i en lavning, hvor befæstelsesgraden er lav – hvilket også er
gældende for det øvrige lavbundsområde 7 i lokalplanen. Se nedenstående udklip og billede af
eventuelle oversvømmelser. Flere af oversvømmelserne gør sig allerede gældende i dag. Det drejer sig
om det aftegnede område på område 7 mod matrikel 4P og 4M samt vejen som oversvømmes så meget,
at der ikke kan passere biler.

Ekstrem regn
Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen
Låsbyvej 11, 8464 Galten.
Ejendommen ligger i en lavning og befæstelsesgraden er lav, men overfladevand har svært ved at
sive ned i jorden da den hydrauliske ledningsevne er lav.

!Lavninger
Låsbyvej 11, 8464 Galten ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for
oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.24 meter vand, hvis det regner så kraftig at
al vand ophober sig på overfladen.
Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet
i kloak er vist med sorte firkanter.

Risiko
for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret
med blå) omkring Låsbyvej 11, 8464 Galten. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af
skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort

✓Lav befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Låsbyvej 11, 8464 Galten er 20 procent.
Det betyder, at kun ca. 20 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten
mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.

!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 100 mm/dag i området omkring Låsbyvej 11, 8464 Galten. Selv i ubebyggede områder vil regnvand
derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Ydermere er der problemer i forhold til grundvandet, og vi har bekymringer i forhold til fremtiden, nu
yderligere to boringer er opkøbt og lukkes, og der derfor ikke vil udvindes vand fra det eksisterende
sandmagasin. Vil dette eventuelt kunne betyde en grundvandsstigning som ikke er beregnet i dinGeo, da
nedlukningen af yderligere 2 boringer ikke er med i deres beregninger af grundvandsdybden på området.
Se oplysninger fra dinGeo

!Historiske grundvandsdybder 1991-2020
Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 0.3 meter på adressen. Dybden er baseret
på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger
den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.1 - 1.1 meter. Det ret store
usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den numeriske model, (2) naturlige
nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologiske boringer.
Det højtliggende grundvandsspejl på Låsbyvej 11 kan være problematisk ift oversvømmelsesrisiko.
F.eks. ifm. kraftigt nedbør hvor grundvandsspejlet potentielt kan nå helt op til overfalden og
vandet derfor bliver liggende (læs mere her).

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Låsbyvej 11, 8464 Galten

Kortet
viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Låsbyvej 11. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og
adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret
(i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på
adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med
brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver
svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort

Punkt 2:
I forhold til lokalplanens kortbilag 5 (skitse for håndtering af regnvand):
I lokalplanen på kortbilag 5, er det illustreret hvordan de fremtidige strømningsveje alle skal løbe mod
vandløbet mellem vores matrikel 4P og vandværkets matrikel 4M. I fremtiden skal være det sted hvor alt
vand fra regnvandsbassiner og Sømosen ledes hen. Her er vores erfaring, at vandløbet ikke kan aflede
vandet hurtigt nok, da hullet under vejen, der leder videre mod Lyngbygård å, Ikke er tilstrækkeligt stort.
Vandmængden, vandhøjden og gennemstrømningen under voldsomt regnskyl betyder, at der langsomt
skrider/skylles jord ud fra vores matrikel som skylles ned i bækken, og at vores hæk nu hælder helt ud
mod vandløbet. Ligeledes falder vores indkørsel ned og undermineres, da den skylles væk af det vand der
ikke kan være i kloakken på vejen, og som derfor i stedet ledes ind i vores indkørsel (som har en korrekt
hældning) og derefter helt ind på vores tørreplads og ned gennem hækken. Dette betyder, at vi konstant
skal køre jord på og genetablere vores indkørsel, hvilket er en bekostelig affære i tid og penge, og ikke en
holdbar eller rimelig situation. Ydermere er vores garage nu i fare for, at der sker sætningsskade, da der
er så undermineret, at den er næste store problem. Se bilag 2 og 3.
I miljøscreeningen er det flere gange påpeget, at den nordlige del er et lavbundsareal, og at man skal
forholde sig til, om der skal etableres intern af dræning i dette område. Dette anser vi ikke som et
”måske eller en mulighed” men som en absolut nødvendighed. Afstrømningen fra det nybyggede areal,
vil alt sammen løbe mod nord, hvor vi bor og vil opleve endnu flere fremtidige oversvømmelser.
Punkt 3
Forslag:
At der i en stor del af lavbundsarealet samt hele stykket langs det rørlagte ”afløb” fra Sømosen,
etableres et grønt friareal med planter og små træer, der er i stand til at optage store mængder
regnvand. Området vil altid være fugtigt, men dog ikke stå under konstant vand, som det til tider gør på
hele arealet i yderkanten af matrikel 4M. Et stort grønt område vil til en vis grad kunne forsinke
overfladevandet i at danne oversvømmelser. Vi mener at det er meget uhensigtsmæssigt at opføre
byggeri i lavbundsområdet, da det vil medføre store konsekvenser i form af oversvømmelser og
problemer med vand i fremtiden.
Vi håber meget på, at vores konkrete oplevelser og nuværende problematikker vil blive taget i
betragtning, når der skal udarbejdes en lokalplan for Horsegaarden.
På forhånd tak
Venlig hilsen Mette Lindhard
xxxx
Telefon xxxx

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 3
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

31.08.2021

Høringssvar på Lokalplan nr. 1172 samt Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1172 - Boliger og Institution ved Horsegaard i Galten samt
Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Lisbeth

Efternavn

Helm-Petersen

Vejnavn

Horsevej

Husnummer

18

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Indledningsvis skal vi nævne at en høring er helt til grin når
Bygherre har opsat "Til salg" skilte på området og nogle grunde
er solgt. Det er svært at forholde sig til hvordan indsigelser på
nogen måde vil blive bliver taget seriøst af Kommunen hvis det er
Kommunen bevidst at salget er i gang?
Konkret vil vi protestere mod, der på nogen måde bliver etableret
en sti, der skal gå fra området opad Horsevej igennem vores
tilkørselsforhold. Det vil gøre vores indkørsel meget usikker og
farlig, når vi skal køre ud fra vores grund. Ligesom stien for hver
gang bygherre ser på den åbenbart mener den skal at være den
mest vigtige sti til det nye område, hvilket er uforståeligt. Hvorfor
kan det gå fra at være (blev nævnt på sidste borgermøde) en lille
trampesti man i fremtiden måske kunne lave hvis behovet, opstod
til at nu være "hovedstien" op til midtbyen og derfor nu skal være
endnu bredere? Der er flere andre stier der må være mere
nærliggende da de går direkte op i byen, modsat via Horsevej.

Nr. Hoeringssvar1172 - Dafolo
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Stien vil medføre uhensigtsmæssig meget trafik med uro til følge
for vores adresse samt de øvrige beboere på Horsevej.
Samtidig vil den medføre vores indkørsel naturligt vil blive brugt til
uofficiel sti til stor gene for vores husstand samt som nævnt til
fare for dem, der så vil benytte den.
Hertil kommer, at stykket som stien åbenbart også skal gå ind
over er et jordstykke som vi bør have vundet hævd over, hvorfor
vi ikke kan acceptere at vi pludselig står med klart ringere
tilkørselsforhold til egen grund, her kan bygherre ikke henholde
sig til de har købt stykket i god tro da stykket udelukkende er
benyttet af os de sidste 27 år og før os den tidligere ejer.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

31.08.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

06.09.2021

Høringssvar på Lokalplan nr. 1172 samt Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1172 - Boliger og Institution ved Horsegaard i Galten samt
Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Martin

Efternavn

Fiil

Vejnavn

Søvangen

Husnummer

22

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. Hoeringssvar1172 - Dafolo
ADNJOPB

Høringssvar til forslag til lokalplan 1172
Vi er en gruppe beboere, som med stor interesse har fulgt med i
planerne for nyt boligområde i lokalplan 1172. Vi bor i det
eksisterende boligområde, som grænser op til lokalplanområdet
mod syd, og har derfor stor interesse i at se, hvordan det nye
boligområde kan påvirke vores ejendomme.
Overordnet set synes vi, at lokalplanen kan give mulighed for et
spændende boligområde, men synes dog, at der på flere punkter
mangler at blive taget hensyn til den eksisterende bebyggelse
syd for lokalplanområdet.
Vi har følgende bemærkninger:
Lokalplanen giver mulighed for boligbebyggelse direkte op ad
vores grunde i delområde 2 og 4. Vi havde gerne set, at
lokalplanen tog hensyn til de eksisterende ældre boligområder
f.eks. ved udlæg af grønt areal for at markere overgangen fra nyt
til ældre boligområde.
Der gives ved byggemodning lov til terrænregulering på +- 0,5
meter jf. bestemmelser i § 7. Herudover gives der i delområde 2

Side 1 af 2
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fortsat fra foregående side...
mulighed for terrænregulering på +- 0,75 meter efter
byggemodning og 0,5 meter i delområde 4. Det betyder i praksis,
at der kan terrænreguleres op til 1,25 meter ud for vores
ejendomme, hvilket vi synes er voldsomt og uden hensyntagen til
de eksisterende boligområder. Vi ønsker derfor, at
terrænreguleringsbestemmelserne ændres, så terrænregulering
ikke må foretages højere end højeste kote indenfor hver enkelt
byggegrund, eller alternativt at margin for terrænregulering
nedjusteres.
Med venlig hilsen
Martin Fiil Søvangen 22
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

06.09.2021

Se signeringsoversigt
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Thomas Søgaard
Jane Bjerggaard
Institution Horsegården
6. september 2021 12:44:35
wlEmoticon-smile[1].png

Hej Jane
Jeg skriver til dig, da jeg ejer Skjørringvej 14, som ligger lige nord for den kommende daginstitution Horsegården.
Det er godt, at der endelig er fokus på en ny børnehave.
Jeres planer om trafikafvikling er ikke i orden.
Så sammen med de andre naboer indsender vi et høringssvar inden den 14. september.
Kan jeres planer om P-pladsen overholde kravene om støj?
Jeg købte Galten kommunes gamle materielgård af Skanderborg kommune.
En nabo har klaget over støj.
Så det har resulteret i, at jeg ikke kan bruge 1/3 af pladsen.
Du kan læse om sagen herefter i denne mail.
Det undre mig, at i kan placere børnehavens P-plads lige overfor min grund uden at den støjer for meget.
De regler i stiller op for mig, gælder vel også for jer selv.
Har i målt støjbidraget?
Har i et vejprojekt med P-plads?
Hvor vi kan se størelse, niveauer, strømningsvej, belysning og skilteplan.
Venlig hilsen
Thomas Søgaard

Kære Thomas Søgaard
Vi har noteret os at du har opsagt samarbejde med politiet så de ikke anvender ejendommen til støjende aktiviteter om
natten.
Vi er som kommune myndighed på en række lovgivninger herunder regler om støj.
Vi er derfor forpligte til at igangsætte sagsbehandling når vi modtager klager.
Ejendommen som du har købet er som du også oplyser den tidligere Hørning Kommunes materielgård.
Skanderborg Kommune har netop valgt at sælge ejendommen for at optimere og sikre driften af materielgårdene fremover.
Ejendommen er beliggende i et bladet bolig og erhvervsområde hvorfor der er visse begrænsninger på hvilke aktiviteter
ejendommen kan bruges til.
Hvis din fremtidige anvendelse af ejendommen er aktiviteter, der er støjende kan vi anbefale, at du kontakter en
støjrådgiver med henblik på, at få afklaret hvilke muligheder der er på ejendommen herunder også om der evt. kan laves
støjafskærmning.
Skanderborg Kommune kan som myndighed vejlede man vi kan ikke være rådgiver.  
Hvis du ønsker at gøre krav gældende mod kommunen som sælger af ejendommen må jeg henvise dig til, at kontakte
afdelingen for grundsalg.
Med venlig hilsen
TORBEN L. NIELSEN
Afdelingsleder, Byggeri, Landskab og Miljø
Teknik og Miljø
tlf.: 87947702
torben.nielsen@skanderborg.dk
cid:image002.png@01D1CE21.695DE9A0

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Skanderborg.dk

Fra: Thomas Søgaard <ts@scangaard.dk>
Sendt: 4. november 2020 15:33
Til: Lærke Stenz <Laerke.Stenz@skanderborg.dk>
Cc: Birgitte Nørgaard <Birgitte.Norgaard@skanderborg.dk>
Emne: Re: vedr. virksomhedsstøj, Smedeskovvej 28, 8464 Galten
Hej Lærke
Tak for svar.
Jeg opsiger samarbejdet med politiet.
Udlejning til en entreprenør, som køre snerydning om natten, går jo så heller ikke.
Fragtmanden kommer en gang imellem med varer som natlevering – det går vel heller ikke?
Men alt det som i siger, at jeg ikke må bruge matriklen til, har i jo selv brugt den til i mange år !!!
Se vedhæftet udbudsmatriale.
Der står ikke noget om, at man ikke må larme.(selvom kommunen har modtaget klager inden jeg købte)
Jeg køber en Materielgård med båse til materiale, en salthal, maskinhuse og stor p-plads.
Det kan ikke bare lige bruges til andet.
Jeg har betalt 2.275.000 kr for materielgården, og renoveret for 1.500.000 kr. + miljøundersøgelser og oprensning af
forurening til 300.000 kr.
Den er købt som en V1 grund, men der skulle have stået V2 i udbudsmaterialet. (læs den historiske miljø undersøgelse)
Nu kan jeg stort set ikke bruge 1/3 af pladsen til noget.
Så vil det ikke være på sin plads, at jeg får 1/3 af pengene tilbage?
Jeg har sat Birgitte på som Cc, da det var byrådet som stod for salget.
Venlig hilsen
Scangaard
Thomas Søgaard
From: Lærke Stenz
Sent: Wednesday, November 4, 2020 12:05 PM
To: ts@scangaard.dk
Subject: SV: vedr. virksomhedsstøj, Smedeskovvej 28, 8464 Galten
Hej Thomas
Vi har foretaget beregninger af støjbidraget fra kørsel med lastbiler på matriklen i natperioden kl. 22.00-7.00.
Vi har taget udgangspunkt i at lastbilerne kører og parkerer på den nordvestlige del af matriklen (rød firkant på
nedenstående luftfoto), som tilfældet er på nuværende tidspunkt, ca. 27 m fra skel til Lunden 24.
Desuden er afstanden til skel for naboen mod nord og øst endnu tættere på.

Luftfoto 2019, Smedeskovvej 28, 8464 Galten med angivelse af parkering til lastbiler og afstand til skel.

Beregningerne viser, at det ikke er muligt at køre lastbiler ind på din matrikel i natperioden, da de overskrider den
vejledende maksimalværdien på 50 dB for boligområde. Grænseværdien er angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 5 om
ekstern støj fra virksomheder fra 1984.
Da vi har kunnet beregne støjbidraget, kommer vi ikke og måler.
Det betyder, at du skal tilkendegive over for os om du vil fortsætte aktiviteten om natten eller om den ophører?
I tilfælde af, at du fortsætter aktiviteten, vil vi overveje at meddele dig et undersøgelsespåbud, hvor du skal have foretaget
en akkrediteret støjmåling.
Som tidligere beskrevet kan et sådant påbud påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Såfremt sagen når til, at du skal have foretaget en akkrediteret støjmåling, vil jeg anbefale, at du i samme omgang får
undersøgt om det er muligt at have andre aktiviteter du overvejer, herunder hvilke tiltag du evt. kan lave for at dæmpe
støjen.
Med venlig hilsen

LÆRKE STENZ
Miljøsagsbehandler

Teknik og Miljø
Direkte: 8794 7742
laerke.stenz@skanderborg.dk
cid:image001.jpg@01D0609A.087B1AE0

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

08.09.2021

Høringssvar på Lokalplan nr. 1172 samt Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1172 - Boliger og Institution ved Horsegaard i Galten samt
Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Afsender
CVR-nummer

23447819

Evt. P-nummer
Navn

GALTEN VANDVÆRK

Vejnavn

Låsbyvej

Husnummer

1

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Høringssvar/kommentering fra Galten Vandværk AMBA

Galten Vandværk har ved gennemlæsning af høringsmaterialet
bemærket nedenstående tekstafsnit:
Galten Vandværk indvinder fra et sandmagasin 21 til 35 meter
under terræn. Vandværket har i 2020 taget 2 boringer nærmest
lokalplanomradet ud af drift og har ved samme lejlighed reduceret
den vandmængde der indvindes fra kildepladsen ved
vandværket. Dette afspejles i vandværkets indvindingstilladelse
og pa den baggrund er Staten i gang med at genberegne det
boringsnære beskyttelsesomrade. Hvis omradet bliver mindre
kan det muliggøre yderligere boliger, men dette vil kræve en ny
lokalplan.
I dette tekstafsnit er det fejlagtigt anført, at Galten vandværk har
taget de to boringer nærmest lokalplanområdet ud af drift. Det
drejer sig om boringerne 088.1049 og 088.1050.
Galten vandværk indvinder stadig fra begge disse to boringer.
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Galten vandværk har indgået en hensigtsaftale med de tidligere
ejere af området fam. Gammelgaard om erstatning for
nedlæggelse af boringerne. Der er dog ikke indgået en lignende
aftale med den nuværende ejer Din Boli. Boringerne forbliver
derfor i drift indtil der er indgået en bindende aftale om erstatning
for nedlæggelse af boringerne og erstatningen er betalt til Galten
Vandværk.
Venlig hilsen
Galten Vandværk
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Uddybende høringssvar
- Høringssvar, Horsegården 2021.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

08.09.2021

Se signeringsoversigt
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Galten den 13.september 2021

Høringssvar til forslag til lokalplan nummer 1172, boliger og institution
ved Horsegård i Galten, samt kommunalplantillæg 16-41 og
kommunalplantillæg 21-01, der sikrer at lokalplan er i
overensstemmelse med kommuneplanen.
I forlængelse af Skanderborg Byråd den 24.juni 2021 vedtog at fremlægge ovennævnte planforslag til
høring, vil vi komme med vores kommentarer og input til dette.
Overordnet vil vi give vores ideer/bekymringer til følgende punkter:
1. Skel op imod eksisterende huse i Rosenparken.
2. Ønsket om en ny sti mellem Horsegården og Rosenparken.
3. Daginstitution kontra ældreboliger.
Punkt 1: Skel op imod eksisterende huse i Rosenparken.
Dette pointerede vi også i vores høringssvar fra januar 2021, hvorfor vi vil gentage os selv. Ud fra jeres
oversigt viser det at der er fællesskel (kortbillag 2A).
I forhold til fælles skel kan vi se nogle udfordringer.
-

Terrænet er meget kuperet og der er derfor er stor forskel i højde på skellinjen mod Rosenparken,
Horsevej og Søvangen.
Ligeledes er der etableret forskelligt i skel. Med det mener vi: Plankeværk, hæk, mur, stensætning
og andet beplantning. De påtænkte nye kompakthuse, mod denne skellinje, vil derfor kunne opleve
flere forskellige typer af afgrænsning i deres skel.
Derforuden er der en synlig skævhed i skellinjen øst mod vest.

Vi kommer derfor med ideen om dobbeltskel eller lignende på denne strækning. Det ville udligne
såvel udfordringen med forskellige ”ting” i skel, men også den synlige skævhed i skellinjen.

Punkt 2: Ønsket om en ny sti mellem Horsegården og Rosenparken.
Der er i projektmaterialet lagt op til en trampe sti ind på Rosenparkens fællesareal, som pt er tilgroet. Dette
fællesareal er ejet af hustandende i Rosenparken. Rosenparken har ikke en grundejerforening hvor stien
ellers ville kunne drøftes. Derfor har vi gået fra dør til dør for at informere om stien, tillige for at få
kendskab til de andre beboeres holdning til denne sti.

Der er en generel fælles holdning til at der ikke ønskes en sti mellem Horsegården og Rosenparken,
damen
dendenne
– udover
at være
en potentiel
– ville bidrage til en naturlig øget ”trafik” i
en,
vil blive
igangsat
snarest flugtvej
og sendtfor
til tyve
Kommunen.
området.

Punkt 3: Daginstitution kontra ældreboliger
I den eksisterende kommunalplan er der tiltænkt ældreboliger/plejehjem på noget af mark området ved
Horsegården.

Som kommunen selv fremlagde på borgermødet tilbage i januar 2021, vil området ved Horsegården være
attraktivt, blandt andet fordi det ligger med kort afstand til Galten centrum samtidig med at det ligger i et
natursmukt område.
Der er brug for ældreboliger i Galten. Ældreboliger til de ældre, der IKKE skal på plejehjem, men derimod
dem, som sælger villaen og kan klare sig selv nogenlunde i en mindre bolig. Ældre som har brug for at bo
centralt idet de oftest er afhængige af busforbindelser og mulighed for at deltage i bylivet i kort gåafstand
til midtbyen.
Ældre, der har lagt deres lange liv i Galten og har netværk og livsglæde i byen. Ældre der stadig ønsker at
leve i Galten og bidrage til det gode liv, der leves i Galten. Ældre, der kan hjælpe med at knytte verdnerne
fra fortid til nutid. Ældre er en gave at kunne bibeholde i byen. En by, hvor det gode liv leves – i alle aldre.

I den ønskede kommunalplan er der ønske om at sløjfe planen om ældreboliger på Horsegårdens område
og i stedet opføre en daginstitution.

Der er brug for daginstitutionspladser i Galten. Der er i de seneste år sket en stor udstykning i Galten Vest
(Svaneparken) samt på området mellem Galten og Skovby (Skovby Nygaard). Mange børnefamilier har fået
lyst til at flytte til området og det kan vi godt forstå. Det har medført at der er mangel på pladser til
børnene i de allerede eksisterende daginstitutioner.
Et af argumenterne på borgermødet for at en ny institution skal placeres på Horsegården var, at så var de
kommunale institutioner placeret, så de dækkede Galten i verdenshjørnerne. Porskjær i øst, Gyvelhøj i syd,
Bakketoppen i vest og altså Horsegården i nord.
Men der er placeret en daginstitution i nord, og det endda som nabo til Horsegården. Galten Børnehave og
vuggestue. Ja, den er privatejet, men det er en af byens daginstitutioner, som benyttes af byens
børnefamilier, på samme måde, som de andre daginstitutioner bliver benyttet.
Derimod kommer området ved Svaneparken til at ligge ”institutions-øde”. Området ved Svaneparken skal,
ifølge kommunen, have opført en midlertidig institution, for der var planlagt en institution i området, da
dette blev udstykket.
Kommunen ønsker at integrere daginstitution og boligområde i det eksisterende bymiljø. Naturligvis, og
derfor har vi en ide til hvordan en ny daginstitution og boligområdet kan blive integreret i det eksisterende
bymiljø.

Svaneparken er en del af Galten. Gør det natursmukke område endnu mere attraktivt ved at opføre den
midlertidige
daginstitution,
permanent.
Nu. Der
daginstitution
i dette
område
af Galten.
Se alle
Hvor bliver den
ikke prioriteret
op og bygget
nu,mangler
da vi harenakutte
udfordringer
med
tildeling
af pladser?
institutioner
i Galtenkommune
som en ressource
for byen
og ikke
som
Det var nemlig desværre det
Så får Skanderborg
også dækket
området
vest
forkonkurrenter.
Galten med dagtilbud.
indtryk vi fik til borgermødet. At det var en kamp imellem det private og det kommunale. Der er tydeligvis
Hermed bliver der plads til ældreboliger i planen om Horsegården – og hvorfor nu den snak om
plads
til alle, da vi alle er forskellige med forskellige ønsker, behov og præferencer.
ældreboliger?
Omdan Horsegården til ældreboliger a’la ”Rynkeby” ( Porsevænget ved Porskjær). Behold de ældre i byen og
i et attraktivt miljø – også for dem.

11

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
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Dato

14.09.2021

Høringssvar på Lokalplan nr. 1172 samt Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1172 - Boliger og Institution ved Horsegaard i Galten samt
Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Thomas

Efternavn

Søgaard

Vejnavn

Skjørringvej

Husnummer

12A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vi bor på Skjørringvej 12a og ejer også Skjørringvej 14, som
ligger lige nord for den kommende børneinstitution
Horsegaarden.
Vi er glade for, at der kommer en tiltrængt ny børneinstitution i
Galten.
Den 28. januar 2021 indsendte vi følgende indlæg som
høringssvar (men har en tilføjelse nederst):
Vi har følgende spørgsmål (28/1-21).
1.
Får daginstitutionen sin egen lokalplan, og bliver det til
bolig eller erhvervsområde?
2.
Trafik. Vi har på grund af manglende udsyn svært ved at
komme ud på Skjørringvej i vores bil. Vejen slår et sving på over
45 grader lige ud for den kommende børnehave. Så vores udsyn
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begrænser sig til ca. 30 meter 50 km/t svare til ca. 14 meter i
sekundet. Så vi har kun omkring 2 sekunder til at komme ud på
Skjørringvej. Når vi kører ud ruller, vi ruden lidt ned og lytter, eller
kigger efter lyskegle. Det kunne jo nok løses med 2 gadespejle.
Men vi er bange for, at den extra trafik til børnehaven forringer/
vanskeliggør vores udkørselssituation. Kunne en rundkørsel
komme på tale? Vejbanen er ca. 7 meter bred. Møder 2 lastbiler
på 18,75 meter hinanden lige i svinget foran den kommende
børnehave, er der ikke meget plads til en cyklist. I kunne lave en
lasbilfri vej fra Elværksvej til Søringen. Samt føre vejen fra
Skjørring direkte ind på Søringen, som har været planlagt mange
gange. Skjørringvej skulle gøres blind lige før indkørslen til
renseanlægget. Hvis man kommer i en lidt større personbil ud fra
den kommende børnehave, drejer til højre op ad Nørregade, og
der holder en bil som skal ud på Skjørringvej kan man næsten
ikke undgå at få baghjulet op på fortovet. Der er for lidt plads.
3.
Støj. Hvor meget støjer det fra en børnehave med 165
børn, som er ude og lege? Hvad er støjgrænserne til nærmeste
beboelse? Der kommer ca. 200 biler morgen og aften på Ppladsen. Motorerne kører i ca. et minut, og der er 400 bildøre
som smækker to gange om dagen. Hvor meget støj giver det
estimeret? Kan P-pladsen benyttes om natten?

4.
Byfortættelse? Det er et stort bynært område. Burde der
ikke være plads til flere? Kunne man forstille sig, at bygge en
lang række ældreboliger hen ovenpå det store regnvandsbassin.
Ved hjælp af pilotering og selvbærende dæk. Cirka 80 boliger i to
plan.
Vi har følgende tilføjelser (14/9-21).
Vi er dybt bekymrede for trafiksikkerheden og trafikafviklingen på
Skjørringvej. Som vi læser det, bliver der ikke nok
parkeringspladser i forhold til institutionens størrelse. Vi ved, at
der kalkuleres med, at forældre skal aflevere og hente deres børn
til fods eller på cykel. Det har langt fra alle børnefamilier tid til i
dag. Kommunen foreslår, at forældre kan benytte
parkeringspladserne ved GJUK, der er dog ingen
parkeringspladser og Galten Børnehave har ikke flere pladser
end til dem selv. Vi frygter, at der på grund af manglende
parkeringspladser vil opstå en situation, hvor forældre er
nødsaget til at parkere på selve Skjørringvej og så opstår der
uden tvivl meget farlige situationer på grund af vejens bredde og
den ekstremt dårlige oversigtsforhold. Derfor er det meget vigtigt,
at der er mere end de 71 parkeringspladser som er planlagt.
Vi kan i jeres forslag se, at der skal være en 20 meters
bufferzone til nærmeste nabo. Er der ikke krav om bufferzone fra
parkeringsplads til nærmeste bolig?
Et andet forslag er, at dreje projektet 90 grader mod uret og
dermed få indkørsel til institutionen fra Søringen, hvor der er
meget bedre oversigtforhold og dermed undgå de farlige
situationer, der unægtelig vil komme på Skjørringvej, som jeres
plan ser ud nu.
Vi savner en tegning over det samlede projekt.
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Med venlig hilsen
Thomas Søgaard

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

14.09.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

14.09.2021

Høringssvar på Lokalplan nr. 1172 samt Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1172 - Boliger og Institution ved Horsegaard i Galten samt
Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Bent Malle

Efternavn

Johansen

Vejnavn

Skjørringvej

Husnummer

18

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Der er dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra vores ejendom i
forvejen, frygter meget øget trafik.
Hvad med sikkerhed for børn/forældre mht. adgang til
institutionen? Der er bla. ikke plads til cykelsti!
Hvorfor er der ikke lavet trafikmåling i området?
mht. parkeringspladser: Når GJUK f.eks. har udflugter, er hele
vejen ned til Søringen fyldt op af parkerede biler til afhentning af
børn. Frygter lidt, det også bliver sådan til hverdag.
Det kunne være en ide at lave en vejchikane (ikke vejbump pga
ældre huse), det kunne også begrænse noget af den tunge trafik
og busser.
Det er mere sikkerhedsmæssigt at lave indkørsel fra Søringen.

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

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

14.09.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

14.09.2021

Høringssvar på Lokalplan nr. 1172 samt Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1172 - Boliger og Institution ved Horsegaard i Galten samt
Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Mikkel Fly

Efternavn

Kragh

Vejnavn

Skjørringvej

Husnummer

12

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.
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Siden første høringsperiode er de to foreslåede vejtilslutninger til
den planlagte daginstitution blevet reduceret til én vejtilslutning
som afbilledet på Kortbilag 2A i lokalplan 1172. Dette har
sandsynligvis forbedret oversigtsforholdene for de biler, der skal
ud på Skjørringvej fra daginstitutionen. Det har dog ikke ændret
på problematikken for de beboere, der skal ud på Skjørringvej på
den modsatte side af vejen. Her må den øgede trafik i forbindelse
med aflevering/afhentning i daginstitutionen morgen og
eftermiddag stadig forventes at forværre de eksisterende
problemer med dårlige oversigtsforhold og pludselige
opbremsninger.
Høringssvarene fra foroffentlighedsfasen indeholder 5
uafhængige kommentarer til trafiksikkerhed og oversigtsforhold
på Skjørringvej i forbindelse med vejtilslutning for
daginstitutionen. Her nævnes bl.a. også de bløde trafikanter som
fx cyklende skolebørn, der på strækningen vil være yderligere
udsat i netop samme tidsrum, som trafikken forventes at blive
påvirket mest.
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I byrådets behandling d. 24. juni udgør trafikforholdene for
daginstitutionen en betragtelig del af referatet. Bl.a. havde Miljøog Planudvalget forinden besluttet, at der skulle rettes særlig
opmærksomhed mod trafikafviklingen samt arbejdes på en mere
hensigtsmæssig adgangsvej til daginstitutionen, fx via Søringen.
Således fremsatte Venstre ændringsforslag om at flytte
daginstitutionens vejtilslutning fra Skjørringvej til Søringen, hvilket
dog blev nedstemt. Specifikt nævner administrationen forskellige
udfordringer med at flytte adgangsvejen til Søringen såsom
forlænget behandlingstid, bemanding, økonomi og
omstrukturering af området. Det lader med andre ord til at være
yderst ubelejligt at lave en mere hensigtsmæssig adgangsvej.
Men intet sted nævnes, at det skulle være unødvendigt.
Spørgsmålet er derfor, om den nuværende plan er et reelt
alternativ. Det lader til at være svært at besvare, før der mere
konkret er lavet en plan for hvad en særlig opmærksomhed mod
trafikafviklingen indebærer. Specifikt ønsker vi svar på, hvordan
kommunen, hvis den nuværende plan fastholdes, vil håndtere
trafikafvikling og -sikkerhed? Herunder:
- Vil der blive foretaget trafikmålinger på strækningen?
- Tænkes der i vejchikaner eller lignende på Skjørringvej?
- Hvordan sikres det, at Skjørringvej ikke i praksis bliver til
parkeringsplads under spidsbelastning?
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

14.09.2021

Se signeringsoversigt
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