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Høringssvar til temaplan for vedvarende energianlæg 
 
Skanderborg Kommune har modtaget høringsbrev fra Aarhus Kommune 
vedr. temaplan for vedvarende energianlæg (kommuneplantillæg).  
 
Følgende høringssvar omhandler udelukkende det udpegede område 4 til 
solenergianlæg. Skanderborg Kommune har ikke bemærkninger til de 
øvrige udpegninger. 
 
Tidligere bemærkninger 
I forbindelse med den forudgående scoping af planlægningen fremsendte 
administrationen høringssvar, som særligt beskrev et ønske om at få 
belyst de langsigtede konsekvenser for byudviklingsmulighederne i 
Hørning syd, i særdeleshed vedrørende mulighed for på sigt at forlænge 
Herredsvejen syd om Hørning, med henblik på at skabe vejforbindelse til 
den kommende Beder-Bering-vej, og derved aflaste rute 170 gennem 
Hørning by. 
 
Manglende faktuel oplysning i miljørapporten 
Vi gør opmærksom på, at der på kortet side 40 i miljørapporten mangler 
at blive vist den kommuneplanramme, som er udlagt til skoleformål, og 
som er under lokalplanlægning. 
 
Bemærkninger til forslag til temaplan – område 4 til 
solenergianlæg 
Det fremsendte forslag til temaplan forholder sig ikke konkret til hvordan 
område 4 i fremtiden kan udnyttes. Det fremgår dog af miljørapporten og 
tilhørende visualiseringer, at der ikke kan forventes at ske en fuld 
udnyttelse af området.  
 
Skanderborg Kommune har ikke på nuværende tidspunkt konkret viden 
om hvor en eventuel fremtidig vejforbindelse mellem Herredsvejen og 
Beder-Bering-vejen kan placeres. Der vil dog med stor sandsynlighed være 
behov for at vejen skal løbe igennem område 4, som illustreret ved hjælp 
af tilføjede stjernemarkeringer på vedlagte kort (fra miljørapporten side 
40). 
 
Skanderborg Kommune mener ikke, at miljørapporten forholder sig til 
hvorvidt udnyttelse af område 4 til solenergianlæg vil have en negativ 
betydning for en fremtidig vejforbindelse mellem Herredsvejen og Beder-
Bering-vejen – og dermed en fremtidig mulighed for at aflaste rute 170, 
som er den eneste hovedvej gennem Hørning i dag, og vi er således ikke i 
stand til at foretage en nærmere bedømmelse af, hvordan dette vil påvirke 
vores langsigtede planlægning. 
 
På den baggrund forventer Skanderborg Kommune at blive inddraget som 
primær part i den videre planlægning af område 4, idet det forudsættes, at 
et solenergianlæg i denne størrelse vil være lokalplanpligtigt, og at den 
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nærmere placering af anlægget inden for område 4 vil blive fastlagt i forbindelse med en senere 
lokalplanlægning.  
 

På vegne af Skanderborg Byråd 
 
Frands Fischer 
Borgmester 
 

 

 

 

Kort med markering af mulige tilslutningspunkter mellem Herredsvejen og den kommende Beder-Bering-vej. 
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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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