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Baggrund & formål

BAGGRUND & FORMÅL
Hvad er en lokalplan?
Lokalplanes formål
Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens
overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier,
friarealer mv. inden for lokalplanens område.
Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en
lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng
i planlægningen.
Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er,
at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får
bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geogra ske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der
menes med de enkelte bestemmelser.

Herunder ses et billede af Horsens Statsskoles karakteristiske hovedbygning.

Baggrund
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Baggrunden for lokalplanlægningen er, at skabe mulighed for en udvidelse af Horsens Statsskole.
Horsens Statsskole lægges sammen med Horsens Gymnasium, på Studentervænget i Horsens, og det forudsætter en udbygning af de
eksisterende undervisningsbygninger på skolens grund.
Udbygningen består i opførsel af:
Ny undervisnings øj langs Studentervænget
Tilbygning af Sciencebygningen mod syd
Tilbygning af eksisterende idræthal mod syd

I planlægningen indgår desuden:
Nedrivning af rektor- og pedelboligen ved Studentervænget
Flytning af læringssøen ved Sciencebygningen
Bevarende bestemmelser for hovedbygningen
Bevarende bestemmelser for eksisterende beplantning
Udvidelse af parkeringskapaciteten for biler og cykler

Gymnasiets kapacitet øges ved udvidelsen (sammenlægningen) fra ca. 800 til 1350 elever, og tilsvarende fra ca. 100 til ca. 150 ansatte.

Formål
Det er formålet med lokalplanen, at sikre, at det nye byggeri, opføres i harmoni med den oprindelige hovedbygning, der er udpeget som
kulturhistorisk bevaringsværdi i kommuneplanen. Bygningen er tegnet af arkitekten Viggo Norn og udgør et karakteristisk vartegn i
området.
Det er ligeledes lokalplanens formål, at byggeriet og anlægget tilpasses i forhold til naboområdet - både i arkitektur, omfang og
beplantning.
Lokalplanens bestemmelser tager derfor udgangspunkt i vinderforslaget, fra den hovedentreprisekonkurrence, som gymnasiet har
afholdt. Her er det arkitektoniske udgangspunkt for det nye byggeri en struktur, der refererer til det historiske anlæg, samt en
bebyggelse der i formsprog, facader og materialer underordner sig hovedbygningens arkitektur.
Det er også en del af planens formål, at muliggøre nedrivning af rektor- og pedelboligen, der er en forudsætning for, at der kan opføres en
ny undervisnings øj langs Studentervænget.
Den øgede mængde tra k i området, som udvidelsen medfører, er en del af planlægningen og kommer til udtryk ved områdets
disponering og ved fastsættelse af p-norm for både biler og cykler.

I forbindelse med planlægningen, er der gennemført miljøvurdering. Rapporten ndes under fanen miljørapport, og belyser påvirkningen
af en række forhold ved planlægningen for gymnasiets udvidelse.
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Beliggenhed & eksisterende forhold

Kort over lokalplanområdet

BELIGGENHED & EKSISTERENDE FORHOLD
Lokalplanområdet ligger i den vestlige udkant af Horsens by, nord for Bygholm Park, mellem Studentervænget, Lovbyvej og Schüttesvej.
Den egentlige hovedindgang ligger midt i anlæggets centrale gårdrum, og der er adgang via stier fra ere retninger. Den klassiske indgang
til anlægget ligger i dag på Studentervænget.
Området er ca. 43.600 m² stort.

Horsens Statsskole
Horsens Statsskole blev grundlagt i 1532, og havde indtil 1940 haft ere andre placeringer rundt omkring i Horsens by.
Hovedbygningen, samt rektor- og pedelboligen, blev tegnet af arkitekten Viggo Norn i 1939, og indviet i efteråret 1940.
Hovedbygningen er kategoriseret med høj bevaringsværdi i (SAVE)klasse 3, mens rektor- og pedelbolig begge har medium
bevaringsværdi i (SAVE)klasse 4.
Rektorboligen har ikke været benyttet som bolig siden 1979. Den har derefter været brugt til undervisning i blandt andet faget
billedkunst. Boligen er relativ original på sin yderside, men er moderniseret indvendigt med henblik på undervisning. Bygningen har
ingen decideret have længere og ligger derfor som et levn fra en tidligere struktur.
Pedelboligen har indtil 2019 været benyttet som privat bolig. Den står tom i dag. Pedelboligen er også relativ original i sit ydre og
moderat moderniseret indvendigt. Boligen ligger i en mindre have.
Anlægget og de oprindelige bygninger er opført i tråd med dansk arkitekturtradition i stilarten nyklassiscisme.
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Udvidelser
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I 1969 k blev skolen første gang udvidet, med tilbygning, ved forlængelse af hovedbygningen, både mod øst og vest. Udvidelsen er
opført i overensstemmelse med arkitekturen i den oprindelige bygning, som en egentlig og konsekvent fortsættelse af facadens
materialer, vinduesrytme og detaljering.
Kuppelbygningen, centralt på hovedbygningens tag, blev ligeledes først etableret i 1969.
I 2005 blev den fritliggende idrætshal i områdets nordvestlige hjørne opført. Den har et enkelt og tidløst formsprog, og refererer til den
oprindelige bebyggelse med gule teglsten, hvide sprosser i vinduerne, samt detaljer og partier i zink. Taget er adt.
I 2014 blev der opført yderligere en undervisnings øj, Sciencebygningen. Den er placeret efter en geometri og struktur, der ses i det
oprindelige anlægs centrale gårdrum. Bygningen er ligesom den øvrige bebyggelse opført i gult tegl og har adt tag. Den adskiller sig fra
det oprindelige byggeri med en anden stilart.

Ubebyggede arealer
På hjørnet af Lovbyvej og Studentervænget er der et parklignede område udlagt i græs og iser, der kendetegnes af store gamle træer og
takshække. Arealet ligger udfor den eksisterende kantine. De øvrige ubebyggede arealer fremstår blandede som befæstede parkeringog færdselsområder, boldbaner, grønne strøg og opholdssteder.
Gymnasiet har anlagt en læringssø, som anvendes til undervisningsformål. Søen har så høj en naturkvalitet, at den ikke må yttes uden
forudgående tilladelse og vilkår om genetablering.

Side 6 af 43

Offentlige formål, Horsens Statsskole, Horsens

Tra k - vej og parkering
Der er adgang til gymnasiet for kørende via Lovbyvej og Studentervænget, samt adgang for gående og cyklende fra Schüttesvej og
Peblingstien i Bygholm Park.
Der er to parkeringspladser på skolens grund i dag - én i områdets nordlige del ved Lovbyvej, og én syd for Sciencebygningen, med
adgang fra Studentervænget. Der er cykelparkeringspladser både i det centrale gårdrum og syd for rektorboligen. Syd for boldbanerne,
tæt på Schüttesvej, er der anlagt en offentlig parkeringsplads, som er en del af lokalplanområdet.
Der kan opleves tra kbelastning i form af kødannelse på Studentervænget og Lovbyvej i myldretiden, der både skyldes kørsel til og fra
gymnasiet, samt gennemkørende tra k på Lovbyvej, der ikke er relateret til gymnasiet.

Emnet belyses yderligere i planens tilhørende miljørapport, se miljørapport under fanebladet miljøvurdering.

Støjbelastet areal
En del af lokalplanområdet er omfattet kommuneplanens udpegning af støjbelastede arealer. Støjbelastningen stammer fra Schüttesvej,
der løber vest for området i nord-sydgående retning.
Det berørte område, på skolens ejendom, er i overvejende grad de ubebyggede arealer, der er udlagt til boldbaner, syd for den
eksisterende hal. Desuden ligger hallen også indenfor udpegningen. Skolens øvrige undervisningsbygninger og opholdsarealer ligger
udenfor udpegningen.

Emnet belyses yderligere i planens tilhørende miljørapport, se miljørapport under fanebladet miljøvurdering.
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Lokalplanens indhold

LOKALPLANENS INDHOLD
Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges fortsat til offentlige formål, som uddannelsesinstitutioner.
Lokalplanen giver mulighed for opførsel af tilbygninger og nyt byggeri til undervisning - herunder klasserumsundervisning,
idrætsfaciliteter, auditorier etc.

Fremtidigt byggeri
Det nye byggeri, herunder også tilbygninger til Sciencebygning og idrætshal, skal placeres indenfor byggefelterne der er vist på Kortbilag
3, Fremtidige forhold. Herved sikres en eksakt placering, der skaber en harmoni i anlæggets helhed. Det nye byggeri må højest opføres i
10 meters højde, og skal have facader i gule teglsten, som det fremherskende materiale.
Facadernes udtryk og formsprog skal være er i overensstemmelse med de viste illustrationer i lokalplanen.

Se i øvrigt bestemmelserne med tilhørende redegørelser i §§ 8 og 9.

Eksisterende byggeri
I lokalplanen er der detaljerede bevarende bestemmelser for den eksisterende hovedbygning, der skal sikre, at den i fremtiden bevarer sit
ydre udtryk, trods eventuelle indvendige ombygninger.
Rektor- og pedelbolig må nedrives.

Ubebyggede arealer
De ubebyggede arealer kan fortsat anvendes til både ophold, idræt, færdsel og parkering.
Parkrummet på hjørnet af Lovbyvej og Studentervænget må ikke inddrages til bebyggelse, og udvalgte bevoksninger skal bevares.
Hækken langs hele området skal bevares, hvor der ikke er indgange og overkørsler.
Beplantningen langs Schüttesvej skal bevares.
Den eksisterende læringssø bliver yttet i forbindelse med planlægningen, og der stilles krav om at erstatningssøen er 1½ gange større
end den nuværende og at der skal være en afstand mellem søen og bygningerne, som angivet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
For at skabe de nødvendige arealer til gymnasiets parkeringsbehov for biler, disponeres der i planlægningen over en eksisterenede
parkeringsplads, der ligger syd for området og der etableres nye pladser i det nordøstlige hjørne. Parkeringspladsen ligger i dag i en
kommuneplanramme til rekreative formål. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg i forbindelse med planlægningen, der
overfører det pågældende areal til offentlige formål.
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Eksisterende lokalplaner

Lokalplan 176 gælder i dag for det pågældende areal, se i øvrigt redegørelsen under fanen"Eksisterende lokalplaner".

Se i øvrigt lokalplanens "Illustrationsplan".

EKSISTERENDE LOKALPLANER
Lokalplan 150
Lokalplan 150 - 2013, Horsens By - Skilte og facaderegulering, gælder for et areal langs Schüttesvej indenfor området. Byggefeltet for
tilbygningen til eksisterende idrætshal vil ligge indenfor lokalplan 150's afgrænsning, men ikke øvrig bebyggelse i lokalplanområdet.
Lokalplan 150's formål er, at sikre smukke bebyggelser og byrum i Horsens midtby og forskønne indfaldsvejene, så de udgør en smuk
indkørsel til Horsens. Den har derfor optaget bestemmelser om skiltning, belysning, beplantning og nybyggeri mm.
Beplantningen langs områdets vestlige afgrænsning mod Schüttesvej er i planen, markeret som bevaringsværdig. Af lokalplan 150
fremgår det, af § 21, at:
" Den beplantning, der er markeret som bevaringsværdig på kortbilagene, er vurderet at være vigtig for et gade- eller gårdrums identitet
og skal vedligeholdes og bevares. Hvis beplantningen nødvendigvis må fjernes, eksempelvis på grund af råd eller ælde, skal der ansøges
om tilladelse til dette fra Teknik og Miljø. En eventuel tilladelse vil være betinget af genplantning, der i karakter modsvarer den fjernede
beplantning."
I lokalplanens bestemmelser om nybyggeri fremgår det, af § 20, at:
Nybyggeriet skal tilpasse sig den eksisterende bebyggelses arkitektur og bygningsudtryk. Bygningen skal udtrykke sin egen tids
arkitektur udformet under hensyntagen til omgivende bygninger, specielt til omgivende bevaringsværdige bygninger.
Nybyggeri placeres som hovedregel i ugt med den øvrige bebyggelse.
Nybyggeri skal tilpasses den øvrige bebyggelses højder, således at hele husrækkens højder danner et harmonisk forløb, både hvad angår
tagrygning og tagfod. l in ll mellem ældre bygninger bør etagehøjderne også tilpasses nabobygningerne.
Længden på et nybyggeri skal tilpasses den eksisterende nabobebyggelse. Hvis den aktuelle byggegrund er længere, skal byggeriet
inddeles i facadeudformningen, så facaden passer ind i gadebilledet.
Husdybden på nybyggeri skal tilpasses nabobygningernes dybde. Nabobygningerne og gårdarealerne må ikke forringes ved for dybt
nybyggeri.
Facader på nybyggeri skal udformes med udgangspunkt i den omgivende bebyggelses opdelinger og ”facaderytme”.
Nybyggeriets vinduer og opdelingen af facaden skal tage udgangspunkt i den eksisterende nabobebyggelse.
Der skal være hovedadgang til ejendommen fra gaden. Indgangen skal markeres og indgå i facadens arkitektur.
Nybyggeri skal tilpasse sig graden af detaljering og udsmykning af facaden i forhold til den øvrige bebyggelse.
Nybyggeri skal opføres i materialer, der passer ind i bebyggelsens helhed. Enten ved at ”falde ind i rækken” eller ved bevidst at benytte sig
af en kontrastvirkning.
Da ingen af bestemmelserne i lokalplan 150 vurderes, at være uforenelige med formålet i denne lokalplan, a yses den ikke.
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Kommuneplanen

Lokalplanen vil derfor fortsat være gældende indenfor området.

Lokalplan 176
Lokalplan 176, Lokalplan for boliger på Studentervænget og for stryg ved Bygholm Å, gælder for et lille areal inden for området. Det
drejer sig om arealet der allerede er anlagt som parkeringsplads, syd for boldbanerne.
Lokalplan 176 fastlægger anvendelsen af det pågældende areal (delområde A4) til stryg og/eller stitunnel. Jf. den fælles
anvendelsesbestemmelse for A1-A4 må dette område kun anvendes offentlig park, adgangsvej, parkeringsanlæg samt stryg.
Siden lokalplanens endelige vedtagelse i år 2000, er området disponeret og anlagt som parkeringsplads. Den mulige stitunnel er heller
ikke etableret.
Den del af lokalplan 176, der ligger indenfor denne lokalplan, bliver a yst og erstattet af bestemmelserne i denne lokalplan - lokalplan
325, Offentlige formål, Horsens Statsskole, Horsens.

KOMMUNEPLANEN
Kommuneplan 2017
Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen
gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.
Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.
Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.
Der sker med lokalplanen ikke ændringer, som strider mod hovedstrukturen i gældende Kommuneplan 2017.
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Planlægningen åbner mulighed for nedrivning af rektor- og pedelbolig, hvilket i princippet er i kon ikt med retningslinje 4.4 Fredede og
bevaringsværdige bygninger, idet de to bygninger har en middel bevaringsværdi ift. SAVE-registreringen. Det er i forbindelse med
miljøvurdering af planlægningen vurderet, at nedrivningen af de to bevaringsværdige bygninger i sig selv vurderes som et tab for det
kulturhistoriske miljø, men at det er en formildende omstændighed, at det nye byggeri, der åbnes mulighed for, skal underordne sig den
oprindelige stil og respektere hierarkiet ved fortsat at lade hovedbygningen være højest.
Retningslinjens udpegninger af SAVE-registrerede bygninger vil blive ajourført i forbindelse med næstkommende revision af
kommuneplanen, når og hvis bygningerne nedrives og dermed udgår fra kortlægningen af bevaringsværdige bygninger.
Der er ikke overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til Horsens Kommuneplan 2017 rammebestemmelser.
For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017 er der udarbejdet et tillæg nr. 17.
Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelserne for lokalplanområdet, samt ændrer to rammers geometri.

Link til kommuneplantillæg

Kommuneplanens hovedstruktur
Planlægningen for udvidelsen af Horsens Statsskole understøtter målet om en bæredygtig by og dynamo for vækst.
Når de to uddannelsesinstitutioner, Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole, slås sammen på Studentervænget, skabes der gode
betingelser for at benytte de regionale bus- og togforbindelser, der ligger i gåafstand af gymnasiet. Desuden fremmes vilkårene for
cyklende ved at planlægningen har fokus på at skabe den nødvendige og attraktive kapacitet for cykelfærdsel og cykelparkering.
Sammenlægningen sker ligeledes i det centrale Horsens, nær Campusområdet, hvorved potentialet for synergien i studiemiljøerne øges.
Herved understøttes målsætningen om at gå fra provinsby til storby også.

Kommuneplanens retningslinjer
Følgende retningslinjer er berørte indenfor lokalplanens område:

4.1 Kulturhistorisk bevaringsværdi
Det er et overordnet mål, at værne om kulturhistorien, den historiske identitet og de særlige kvaliteter, der knytter sig til Horsens
Kommune.
Kulturhistorien skal indgå som strategisk element i den fysiske planlægning og den administrative sagsbehandling. De kulturhistoriske
spor skal bevares og beskyttes gennem formidling, pleje og planlægning. Indenfor de udpegede områder skal der tages særligt hensyn til
de kulturhistoriske interesser i forbindelse med byggeri, terrænreguleringer, beplantning og etablering af tekniske anlæg mv.
Horsens Statsskoles eksisterende hovedbygning, samt rektor- og pedelbolig, på Studentervænget 2-4, er omfattet af kommuneplanens
udpegning af kulturhistorisk bevaringsværdier. Der sker ved udvidelsen af gymnasiet til- og ombygning samt nedrivning, der kan påvirke
anlæggets udtryk og karakter væsentligt.
Påvirkningen er blevet belyst i den miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med planlægningen. I rapporten vurderes det, at det nye
byggeri i høj grad opføres med respekt for og i harmoni med det eksisterende. Med henvisning til beskrivelsen af den nye
undervisningsbebyggelse, vil der være en tydelig reference og bevidsthed om at tilpasse nybygningerne det oprindelige anlæg og
byggeri.
Rapporten viser også, at nedrivningen af de to bevaringsværdige bygninger i sig selv vurderes som et tab for det kulturhistoriske miljø.
Med nedrivningen forsvinder fortællingen om en tradition og to arkitekttegnede boliger af Viggo Norn.
I betragtning af bygningernes potentiale i forhold til en ny tidsvarende anvendelse, må det konstateres, at de er vanskelige at benytte
effektivt til undervisningsformål. De to bygninger ligger endvidere placeret, hvor det er naturligt, at udvide gymnasiet med endnu en
undervisnings øj, og de ønskes derfor nedrevet, for at kunne realisere det nye undervisningsbyggeri.
Det er en formildende omstændighed, at byggeriet der opføres, underkaster sig den oprindelige stil og respekterer hierarkiet ved fortsat
at lade hovedbygningen være højest.
På den baggrund og med henvisning til de understøttende bestemmelserne for den nye bebyggelse i lokalplanforslag 325, Offentlige
formål, Horsens Statsskole, Horsens, vurderes den samlede miljøpåvirkning af det værdifulde kulturmiljø og de bevaringsværdige
bygninger som moderat.
Der opstår en kumulativ effekt ved nedrivning af rektor- og pedelbolig, samtidig med at der opføres nyt byggeri i området.
Fjernelsen af de to tidligere boliger er i sig selv et indgreb og en svækkelse af områdets oprindelige karakter, og med tilføjelsen af noget
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nyt vil ændringen medføre en ny karakter i området.
Den samlede miljøpåvirkning vurderes moderat.

4.4 Fredede og bevaringsværdige bygninger
Bygninger med bevaringsværdi fra 1 til og med 4 i SAVE-registreringen er udpeget som bevaringsværdige bygninger.
Hovedbygningen, Studentervænget 2, er kategoriseret med høj bevaringsværdi i klasse 3. Der kan ved udvidelsen af gymnasiet ske
tilbygninger til hovedbygningen i form af koblinger til nye bygninger, der kan påvirke arkitekturen i den oprindelige bygning væsentligt.
Rektor- og pedelbolig, Studentervænget 4, har medium bevaringsværdi i klasse 4. Begge disse bygninger foreslås nedrevet, for at skabe
mulighed for udvidelsen af gymnasiet.
Nedrivningen kan have en væsentlig påvirkning af områdets samlede udtryk.
Det samlede anlægs udtryk vil også ændre sig væsentlig ved etablering af nye bygninger. Det skal sikres, at den bevaringsværdige
hovedbygning og det samlede anlæg respekteres.
Nedrivningen af rektor- og pedelbolig kon ikter i princippet med retningslinjen, hvorfor den skal ajourføres, når og hvis bygningerne
nedrives og dermed udgår fra kortlægningen af bevaringsværdige bygninger.
I forhold til miljøvurdering af nedrivningen henvises til afsnittet om retningslinje 4.1 Kulturhistorisk bevaringsværdi herover.

8.3 Støjbelastede arealer
Ifølge retningslinjen må støjbelastede områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.
Indenfor de støjbelastede arealer kan der derfor ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er
dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.
Den vestlige del af lokalplanens område er kortlagt som støjbelastet areal. Støjbelastningen stammer fra Schüttesvej, der løber vest for
området i nord-sydgående retning. Påvirkningen er blevet belyst i den miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med planlægningen.
I rapporten vurderes det, at der med planlægningen for udvidelsen af gymnasiet ikke sker en ændring af arealanvendelsen indenfor det
støjbelastede areal. Udvidelsen betragtes derfor som eksisterende lovlige forhold, der fortsætter som hidtil.
Udvidelsen af Schüttesvej forventes ikke at generere mere tra k. Formålet med udvidelsen er at forbedre serviceniveauet for dem, der
allerede kører på strækningen i dag.
Tra kstøj
I den samlede udpegning indgår støj fra overordnede veje i Horsens By og i de øvrige større byer i kommunen, jernbaner og yvepladser.
For vejnettet er vejene udvalgt som strækninger med over 1000 køretøjer/døgn. Beregningen er baseret på tra k-tællinger, og der er
indregnet en fremskriv-ning af tra ktallene, således at alle tra ktal er fra samme årstal. Støjbelastningstallet (SBT) beregnes efter
Miljøstyrelsens rapport nr. 240 ”Beregning af vejtra kstøj – en manual”. Støjbelastningstallet er beregnet for samtlige boligenheder
beliggende langs de stærkt støjbelastede strækninger. Støj fra ikke overordnede veje (de tidligere kommuneveje) samt planlagte nye veje
indgår ikke i beregningen, da der ikke ndes tra ktal på disse.
Støjfølsom anvendelse
Ved udpegning af de støjbelastede arealer er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boligområder for
åben og lav boligbebyggelse. Således kan der muligvis etableres andre støjfølsom anvendelse indenfor udpegningen, men dette må
vurderes i det konkrete tilfælde.
Planlægningen sker i overensstemmelse med de eksisterende forhold og anvendelse.

Påvirkningen belyses nærmere den miljørapporten, der er udarbejdet i forbindelse med planlægningen, se under fanebladet
"Miljørapport".
3.1. Naturbeskyttelse
Ifølge retningslinjerne skal naturområder, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven, sikres mod tiltag, der forringer områdernes
tilstand.
Der ndes indenfor planområdet et mindre beskyttet vandhul med et samlet areal på 160 m². Vandhullet er etableret i 2013 som
opsamlingsbassin for oppumpet grundvand fra omfangsdræn omkring bygningerne.
Naturområder, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven samt vandløb og skove, skal sikres mod tiltag, som forringer områdernes
tilstand. I landzonen kan byggeri eller tekniske anlæg derfor ikke etableres eller udvides indenfor en afstand af 25 meter fra områderne.
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Det gælder ligeledes, at arealanvendelse indenfor 25 meter-zonen ikke kan ændres. Undtaget er anlæggelse af offentlige stianlæg og
adgang til naturområder i øvrigt, samt anvendelse til naturformål. I byzonen kan 25 meter-zonen fraviges i tilfælde, hvor det skønnes at
byggeri, tekniske anlæg, stier og lignende kan tilpasses naturområdet.
Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse, som indskrænker eller forringer kvaliteten af et område med særlige
naturbeskyttelsesinteresser, skal der stilles krav om kompenserende tiltag. Et kompenserende tiltag kan f.eks. være udlæg af nye
naturarealer eller forbedring af kvaliteten af eksisterende naturområder, så det sikres, at naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller
forøget. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som forringer tilstanden af et naturområde, men nder sted uden for selve
det udpegede område.
Dele af den bynære natur udgør en rekreativ ressource til gavn for kommunens borgere og besøgende. Ved udarbejdelse af lokalplaner,
som overfører et område til by-zone eller ændrer anvendelsen af et område, som allerede ligger i byzone, skal det derfor sikres, at de
eksisterende naturområder bevares og forbedres. Det skal ligeledes sikres, at dele af området friholdes for bebyggelse og anvendes til
etablering af ny natur, som udformes så den øger biodiversiteten og dermed den rekreative værdi i lokalområdet.
Planlægningen sker i overensstemmelse med retningslinjens formål.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Horsens Statsskole ligger i kommuneplanramme 13OF03, der fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål - speci kt til
uddannelsesinstitutioner.
Rammen har fastsat den maksimale bebyggelsesprocent for området til 30. I dag er bebyggelsesprocenten ca. 28%, og det er derfor
nødvendigt, at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, for at muliggøre yderlige byggeri i området.
I lokalplanlægningen for området, gives der mulighed for opførsel af ny undervisnings øj, samt tilbygning af eksisterende idrætshal og
sciencebygningen. Med planlægningen fastsættes derfor en maksimal bebyggelsesprocent på 50%, hvorved det ønskede byggeri kan
opføres.

Der ændres i rammeområde 13OF03, der udvides med et areal der i dag ligger i rammeområde 13RE11.
Rammeområde 13OF03 får den samme anvendelsesbestemmelse, mens den samlede bebyggelsesprocent for området hæves fra 30% til
50%.
Den maksimale bygningshøjde for fremtidigt byggeri er fortsat 10 m. Det tilføjes i notatfeltet, at ovenlys og tekniske installationer på
tage er undtaget den maksimale bygningshøjde på 10 meter.
Rammeområde 13RE11 reduceres med arealet, der ligger indenfor lokalplan 325, der overføres til rammeområde 13OF03.
Bestemmelserne for rammeområdet fastholdes i øvrigt.

OVERORDNET PLANLÆGNING
ØVRIG PLANLÆGNING
Tra kplanlægning
Planlægningen for udvidelsen af gymnasiet berører ikke kommunens overordnede tra kplanlægning.

Der henvises til Miljørapportens behandling af emnet tra k, for så hvis angår beskrivelsen af de konkrete tiltag der planlægges for i
forbindelse med skolens udvidelse.

Vandområde- & Natura 2000 planer
Lov om vandplanlægning
Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for
vandområdedistrikternes enkelte over adevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle
vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt
modi cerede over adevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.
Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle over adevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem
indvinding og grundvandsdannelse sikres.
Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og
over adevandsområder kan opnås.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter
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Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et
internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.
Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale
naturbeskyttelsesområde.
Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf.
Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter, § 3, stk. 2.
Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale
naturbeskyttelsesområder.
Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets
bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.
Natura 2000
Lokalplansområdet ligger ca. 4,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236,
Bygholm Ådal). Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
Lokalplanområdet ligger i byzone, som ikke vurderes at udgøre et egnet
ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets
beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter
eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura
2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens
bevaringsmålsætninger.
Bilag IV-arter
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder
Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres
naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og
planter ndes
indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.
Horsens Kommune har kendskab til, at der indenfor et 10 km felt omkring lokalplanområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor
vandsalamander, arter af agermus, grøn mosaikguldsmed
og strandtudse.
Lokalplanområdet ligger i byzone, og der bygges på boldarealer eller arealer, der allerede i dag er befæstet.
Der ligger dog inden for byggefeltet et vandhul på 160 m², som er registreret som beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3.
Under forudsætning af, at byggefeltet ændres, så vandhullet ikke berøres, eller alternativt, at der søges, og gives dispensation til sløjfning
af vandhullet med vilkår om at et nyt 1½ gang større vandhul skal etableres forud for sløjfningen, vurderes det, at dette ikke kan skade
den økologiske funktionalitet for bilag IV arter i området.
Det vurderes, at lokalplanområdet i øvrigt ikke har nogen værdi som yngle eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.
Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter
Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet under ovenstående Bygholm Lystskov/Åbjergskoven omfatter kun dele af
matriklen, og om byggeriet på matriklen er omfattet vil afhænge af det konkrete projekts præcise placering. I givet fald skal der søges om
dispensation til byggeriet.

Spildevandsplan 2012 - 2015
Projektområdet er en del af spildevandsplanopland A175.
Området er separatkloakeret, men a eder regnvand til fælleskloak. Den maksimale befæstelsesgrad for spildevandsplanoplandet er 0,3.
Ved evt. forsinkelse af regnvandet, inden det ledes til forsyningens ledning, skal kloakprojekt indsendes til godkendelse hos Horsens
Kommune, Team Spildevand. Ansøgning om evt. nedsivningstilladelse indsendes ligeledes til Team Spildevand, spildevand@horsens.dk.

Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af Planlovens § 47, stk. 1 ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder
over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt for
varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Ekspropriation efter Planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
- Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning
om ekspropriation.
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- Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes gennemført.
- Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
- Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet.
- Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation til fordel for en privat aktør kan tillige ske, hvis ekspropriationen
i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder i det tilfælde et skærpet nødvendighedskrav.
- Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås ved mindre indgribende midler, for eksempel ved frivillig aftale med den berørte
lodsejer. Endvidere må ekspropriationen ikke omfattet et større areal end nødvendigt.
- Der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer for.
- Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel, og indgrebet skal ud fra en konkret vurdering stå i et rimelig forhold til de
almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen.
Kommunalbestyrelsen skal ved ekspropriationens gennemførelse følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102.
Dette indebærer bl.a.:
- At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt for en åstedsforretning og indvarsle ejere m. . hertil med mindst 4 ugers varsel,
- At Ejere m. . inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen kan komme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
- At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af 4-ugers fristen kan træffe
beslutning om ekspropriation, - At ejere m. . kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, - At
Kommunen har pligt til at sørge for, at erstatning fastsættes ved taksation, hvis ikke der kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal i så
fald indbringes til taksationsmyndigheden senest 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen er meddelt.

TEKNISKE ANLÆG
Elforsyning
Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning
Ejendommen er i dag opvarmet med fjernvarme, Jf. BBR. I hele området rundt om skolen er der
nedgravet fjernvarme.
Der er ingen tilslutningspligt via planloven eller tinglyst deklaration.

Vandforsyning
Området vandforsynes fra Horsens Vand.

Renovation
Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver
tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Støj fra virksomheder
I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget
virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.

Nationale interesser
Produktionsvirksomheder
I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for
produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i
miljøbeskyttelsesloven.
Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet
ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

Jordbalance
Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for
lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening
Lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassi ceret som lettere forurenet. Baggrunden for
klassi ceringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af
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arealanvendelse, tra kbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til
områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet
anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området. De stoffer og
koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Den diffuse
jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra ere
forureningskilder. Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening
i lave koncentrationer. Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre
forurenende aktiviteter. I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver,
jf. jord ytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassi cerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf.
kommunens jord ytningsregulativ.

V1-kortlagt
Dele af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 (v1) efter jordforureningsloven. ” Dette betyder, at der er kendskab til aktiviteter
på arealet, der kan have forsaget en jordforurening.
Kortlægningerne (på matr. nr. 2u Bygholm Hgd., Horsens) er begrundet med kendskab til to nedgravede olietanke på henholdsvis 20.000
l og en 3.500 l, hvis anvendelsen og driften kan have forårsaget en jordforurening. Kortlægningen er foretaget af Vejle Amt den 14.
december 2004.
Kortlægningen efter jordforureningsloven betyder at
• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig
legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer
gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
• der i forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal udtages og analyseres jordprøver, jf.
jord ytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens
jordregulativ
Hele lokalplanområdet er omfattet af områdeklassi ceringen. Det kan derfor forventes, at der kan ndes lettere forurenet jord i hele
området. Lettere forurenet jord er typisk et resultat af diffus forurening fra omgivelserne.
Områdeklassi ceringen betyder at
• der i forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal udtages og analyseres jordprøver, jf.
jord ytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassi cerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens
jord ytningsregulativ

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER
Skovbyggelinje
Matriklen med Horsens Statskole ligger i sin helhed inden for en afstand på mindre end 300 meter fra skove, hvorom der er
skovbyggelinjer, som er fastlagt iht. Naturbeskyttelseslovens §17, stk. 1. Jf. Naturbeskyttelseslovens §17, stk. 3 gælder skovbyggelinjen
dog ikke, hvor der allerede ndes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 m.

Sø-beskyttelseslinje
Da Bygholm sø er over 3 ha, er den omfattet af en sø-beskyttelseslinje på 150 meter. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke placeres
bebyggelse, campingvogne og lignende, beplantes eller ændres i terrænet.
Da det berørte areal er udlagt til ubebyggede arealer, forventes der ikke, at opstå behov for at søge dispensation fra søbeskyttelseslinjen.
Det gælder for byggefeltet ved hallens yderste sydvestlige hjørne, at mindre end 10 m² ligger inden for søbeskyttelseslinjen. For så vidt,
at byggefeltet ønskes udnyttet helt i det pågældende hjørne, skal der søges om dispensation fra søbeskyttelseslinjen, efter reglerne
herom.

Naturbeskyttelsesloven
Nærmeste §3 beskyttede areal er et vandhul på 160 m² beliggende delvist inden for planlagt byggefelt.
Der kan i særlige tilfælde dispenseres til ytning af beskyttet natur i byzone, hvis der etableres erstatningsnatur efter nærmere aftale
med Horsens Kommunes Natur og Miljøafdeling. Der skal derfor søges dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til ytning af
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vandhullet, såfremt byggefeltet ønskes udnyttet.

Emnet belyses nærmere i den miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med planlægningen, se under fanebaldet "Miljørapport".

Tra kregulering
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens
sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven
Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske
prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at
foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri
standses, hvis der under jordarbejde ndes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum
skal underrettes om fundet.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tvkabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse,
hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

KYSTNÆRHEDSZONE
Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen og der gives med lokalplanforslaget mulighed for byggeri i op til 10 meters højde i
overensstemmelse med gældende og fremtidig kommuneplanramme, jf. tillæg til kommuneplanen der udarbejdes sideløbende med
lokalplanen.
Med en afstand på godt 2 km til nærmeste kyst og områdets topogra taget i betragtning, vurderes det, at der ikke sker visuel påvirkning
af kystlandskabet. Af samme årsag vurderes det, at bygningshøjden på maksimum 10 m, ikke kon ikter med interesserne i
kystnærhedszonen.

Den visuelle påvirkning i øvrigt, belyses nærmere den miljørapporten, der er udarbejdet i forbindelse med planlægningen, se under
fanebladet "Miljørapport".

MILJØSCREENING
Miljøvurdering
Planforslagene - lokalplan 325 og det tilhørende kommuneplantillæg 17 - er omfattet af lov om miljøvurdering.
Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en
screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et
omfang, der kræver en miljøvurdering.
Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, ora, jordbund, vand, luft,
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og
arkitektonisk og arkæologisk arv.
Horsens Kommune har vurderet, at planforslagene må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor foretaget en
miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport, jf. lovens § 8 stk. 2, nr. 2.
Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene og kan ses under fanebladet Miljørapport.
Find Miljørapporten her (Link til miljøvurderingen - digital i COWI-Plan eller pdf hvis den er lavet udenfor huset).
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Bestemmelser

MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde, der
kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan.
Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse.
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i
overensstemmelse med forslaget.
Disse retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af forslaget, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog maksimalt et år fra
offentliggørelsesdatoen.

LOKALPLANENS GENNEMFØRELSE
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af Planlovens § 47, stk. 1 ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder
over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt for
varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Ekspropriation efter Planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
- Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning
om ekspropriation.
- Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes gennemført.
- Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
- Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet.
- Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation til fordel for en privat aktør kan tillige ske, hvis ekspropriationen
i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder i det tilfælde et skærpet nødvendighedskrav.
- Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås ved mindre indgribende midler, for eksempel ved frivillig aftale med den berørte
lodsejer. Endvidere må ekspropriationen ikke omfattet et større areal end nødvendigt.
- Der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer for.
- Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel, og indgrebet skal ud fra en konkret vurdering stå i et rimelig forhold til de
almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen.
Kommunalbestyrelsen skal ved ekspropriationens gennemførelse følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102.
Dette indebærer bl.a.:
- At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt for en åstedsforretning og indvarsle ejere m. . hertil med mindst 4 ugers varsel,
- At Ejere m. . inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen kan komme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
- At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af 4-ugers fristen kan træffe beslutning om ekspropriation,
- At ejere m. . kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen,
- At Kommunen har pligt til at sørge for, at erstatning fastsættes ved taksation, hvis ikke der kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal i
så fald indbringes til taksationsmyndigheden senest 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen er meddelt.
En mere detaljeret gennemgang af betingelser og processen herfor kan bl.a. ndes i Erhvervsstyrelsens vejledning om ekspropriation
efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter vejloven, 2015.
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/ les/media/publikation/vejledning_ekspropriation_efter_planloven.pdf

BESTEMMELSER
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Hjemmel
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende
bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 - Formål
Lokalplanens formål er,
at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, som uddannelsesinstitution
at fastlægge mulighed for en udvidelse af den eksisterende skole
at fastlægge bevarende bestemmelser for den eksisterende hovedbygning i delområde 1
at fastlægge bevarende bestemmelser for udvalgte beplantninger
at fastlægge den nye bebyggelses maksimale omfang i højde og placering
at sikre arkitektonisk harmoni med speci kke bestemmelser for materiale- og farvevalg
at sikre arkitektoniske hensyn med bestemmelser for ubebyggede arealer og skiltning
at sikre vejadgang og stiforbindelser,
at muliggøre nedrivning af rektor- og pedelbolig, og
at fastlægge p norm for biler og cykler, samt udlæg til parkeringsarealer

Redegørelse
Baggrunden for lokalplanens formålsbestemmelser er især interesserne for at værne om arkitektur og kulturmiljø i planlægningen,
og behovet for at sikre de nødvendige infrastrukturelle anlæg i forbindelse med udvidelsen af skolen.

§2 - Område og zonestatus
2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 2u Bygholm Hgd., Horsens Jorder, samt dele af
matr. nr. 7000c Bygholm Hgd., Horsens Jorder. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 04.03.2020.
udstykkes inden for lokalplanområdet.
2.2 Lokalplanområdet opdeles, som vist på Kortbilag 1A Lokalplandelområder, i følgende delområder: 1 og 2.
2.3 Området skal forblive i byzone

Redegørelse
Lokalplanområdet opdeles i to delområder, så der gælder forskellige bestemmelser for byggeriet i henholdsvis delområde 1 og 2.
Delområde 1 omfatter den eksisterende hovedbygning og delområde 2 omfatter nyt byggeri, herunder også eksisterende idrætshal
og Sciencebygningen, der er af nyere dato, og ikke omfattet status som bevaringsværdig.

§3 - Anvendelse
3.1 Området skal anvendes til offentlige formål, som uddannelsesinstitutioner, herunder tilhørende anlæg til idræt og
parkeringsarealer.
3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.
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Redegørelse
Området fastholdes til offentlige formål, som eksempelvis i dette tilfælde en uddannelsesinstitution.

§4 - Udstykning
4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens
retningslinjer og principper.

Redegørelse
Ingen supplerende bemærkninger.

§5 - Vej og sti
5.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Lovbyvej og Studentervænget som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
5.2 Kørebaner anlægges med fast belægning, som f.eks. asfalt.
5.3 Rabatarealer skal udlægges i græs, undtaget er overkørsler.
5.4 Stier skal udlægges med en stibanebredde på minimum 2,5 m. Stier skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel,
iser eller asfalt.
5.5 Der skal anlægges stiforbindelse gennem området mellem A-B og C-D, som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
5.6 Der kan anlægges øvrige stiforløb i området, som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplan.
5.7 Det offentlige vejareal inden for lokalplanens område kan nedlægges.

Redegørelse
Stiforløbet i lokalplanområdets sydvestlige og nordvestlige hjørne skal sikre cyklister og gående mulighed for at køre og gå fra
Schüttesvej og ind på skolens område, uden at skulle krydse en parkeringsplads. Herved skabes bedre tra ksikkerhed.

§6 - Parkeringsforhold
Biler
6.1 Der skal minimum være 188 parkeringspladser inden for lokalplanområdet.
6.2 Der skal udlægges minimum 3 handicap p-pladser i området.
6.3 Der skal etableres parkeringsarealer i området i overensstemmelse med strukturen på Kortbilag 3, Fremtidige forhold og
Kortbilag 4, Illustrationsplan.

Cykler
6.4 Der skal minimum være 688 cykelparkeringspladser inden for lokalplanområdet.
6.5 Det er kun pladserne inden for de markerede områder på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, der må være overdækkede.
6.6 Minimum 70% af cykelparkeringspladserne skal være overdækkede.
6.7 Øvrige cykelparkeringspladser skal anlægges i afgrænsede områder, så diffus parkering undgås.
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Redegørelse
Det er vigtigt, at der udlægges det nødvendige antal parkeringspladser til cykler og biler, for at det omkringliggende boligområde
ikke belastes af diffus parkering langs veje.
Ved at etablere overdækkede cykelparkeringspladser gøres det mere attraktivt, at tage cykel i skole eller på arbejde.
Antallet af parkeringsarealer i lokalplanområdet skal udbygges svarende til 1 p-plads pr 100 m² tilbygget etageareal. Det
eksisterende antal p-pladser i området kan ikke medregnes.
Der skal etableres 0,5 cykelparkeringspladser pr. studerende ved udvidelsen. Det eksisterende antal cykel p-pladser i området kan
ikke medregnes.

§7 - Ledningsanlæg & belysning
7.1 Lokalplanområdet er forsynet med kollektiv varmeforsyning.
7.2 Belysning af veje, færdsels- og opholdsarealer skal etableres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på maksimum 3,5 meter.
7.3 Belysning af parkeringspladser og cykelparkeringspladser skal etableres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på maksimum
3,5 meter.
7.4 Belysning af stier skal etableres som skot- eller pullertbelysning med en lyspunkthøjde på maksimum 1,2 meter.
7.5 Belysning må ikke virke blændende for naboområder.

Redegørelse
Det er vigtigt, at belysningen i området virker harmonisk i sit omfang i forhold til byggeriet og det visuelle miljø. Samtidig er det
vigtigt, at belysningen ikke er til gene for naboer og forbipasserende.

§8 - Bebyggelsens omfang og placering
Delområde 1 (Eksisterende hovedbygning)
8.1 Det eksisterende byggeri inden for delområdet må ikke nedrives og skal bevares i sit nuværende omfang og udformning.
8.2 Der må maksimalt opføres ialt 250 m² nybyggeri i delområdet og kun som tilbygning.
8.3 Der må kun bygges til mod nordøst og nordvest med en gulvkote svarende til hovedbygningens eksisterende parterreniveau, og
kun i én etage, i overensstemmelse med den maksimale højde vist på diagrammet "tilbygning" under redegørelsen.
8.4 Der må ikke opføres fritstående småbygninger, som skure og lignende, i området nordøst for eksisterende hovedbygning.
Undtaget er enkeltstående drivhuse/orangeri på maksimalt 10 m2 pr enhed.
8.5 Der må anlægges cykelparkering i overensstemmelse med Kortbilag 3, Fremtidige forhold og Kortbilag 4, Illustrationsplanen.

Delområde 2 (Fremtidigt byggeri)
8.6 Der kan opføres ny bebyggelse i området med et samlet etageareal på op til 6500 m².
8.7 Nyt byggeri skal opføres inden for byggefelterne, som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, småbygninger og overdækning til
cykelparkering undtaget.
8.8 Nyt byggeri må maksimum være 10 m højt, målt fra skæring mellem ydervæg og tag.
8.9 Nyt byggeri i byggefelt langs Studentervænget skal have forskudte facadepartier mod vejen. Forskydningerne skal ske efter
strukturen vist som rids på Kortbilag 3, Fremtidige forhold og Kortbilag 4, Illustrationsplan.
8.10 Tekniske anlæg, herunder ovenlys, ventilationsafkast, solceller og lignende kan etableres op til 1,5 m over maksimal
bygningshøjde.
8.11 Eksisterende byggeri, der er markeret med signatur på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, kan nedrives.
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8.12 Udelaboratorium og garage/værksted som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, kan have en maksimal højde på 4 m.
8.13 Overdækket cykelparkering må kun etableres, hvor det er markeret som "overdækket cykelparkering " på Kortbilag 3,
Fremtidige forhold. Overdækningen må opføres med en maksimal højde på 3 meter.
8.14 Sammenbygning, i form af inddækkede gangbroer, mellem bygningernes 1. sals niveau, må etableres som vist på Kortbilag 3,
Fremtidige forhold. Gangbroerne må etableres i en højde svarende til én etage, mellem de to etager der forbindes.

Fælles
8.15 Bebyggelsesprocenten for området som helhed er maksimalt 50 %.

Redegørelse
Delområde 1
Med bestemmelserne værnes der om Viggo Norns bevaringsværdige hovedbygning, der ikke må nedrives eller ændres ved
tilbygning i væsentligt omfang. I det nordøstlige hjørne må der ikke opføres småbygninger, der kan sløre byggeriets karakter set fra
ankomsten ved Lovbyvej/Studentervænget.
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Diagram med maksimal højde for tilbygning
Delområde 2
For så vidt angår ny bebyggelse, så regulerer lokalplanen den eksakte placering og omfanget i byggefelter, der kan ses i lokalplanens
Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

§9 - Bebyggelsens udseende
Delområde 1 (Eksisterende hovedbygning)
9.1 Den eksisterende hovedbygning skal bevares som den fremstår i dag. I tilfælde af reparationer og restaurering må bygningen kun
udbedres i overensstemmelse med den oprindelige bygnings udseende og med tilsvarende materialer som i dag:
Facader i blødstrøgne teglsten i gule nuancer med en tilsvarende dimension og forbandt, som opført i det oprindelige byggeri.
Relief i murvæk omkring vinduer skal bevares.
Fuger skal have samme farve som oprindeligt.
Vinduer i hvidt træværk med tilsvarende sprosser, sålbænke i skiffer.
Døre i oprindelige proportioner, materialer og detaljering.
Tage i sort tagpap, med zink- eller aluminiums-detaljer ved inddækninger, samlinger og kanter
Tagrender og nedløbsrør i zink
Kuppel på observatorium skal beklædes med zink og basen opføres i hvidt pudset murværk med detaljer i zink
Soklen skal fremstå pudset gråt eller i mørkt tegl.

9.2 Tilbygninger til eksisterende hovedbygning må opføres i følgende materialer:
Facadepartier i blødstrøgne teglsten i gule nuancer, klart glas uden spejlvirkning, zink, aluminium eller træ.
Murkroner i zink eller aluminium ved byggeri i tegl
Tage sort tagpap, zink, aluminium, glas eller sedum.
Tagrender og nedløbsrør i zink eller aluminium.

9.3 Der må etableres ovenlysvinduer der ugter med tagets hældning.
9.4 Der må ikke sættes solceller, paraboler eller ligende på hovedbygningens facader og tage.
9.5 Der må ikke anvendes stærke farver i nogen former for bygningsdele, der er koblet til hovedbygningen herunder belysning,
skiltning og lignende.
9.6 Der må ikke opsættes markiser og baldakiner.
9.7 Halvtage over døre må etableres som ade skærme i zink.

Delområde 2 - (Fremtidigt byggeri)
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Byggefelt 1 - (Ny undervisnings øj og sciencebygning)
9.8 Byggeri skal opføres i ensfarvede, blødstrøgne, teglsten i gule nuancer som det fremherskende materiale.
9.9 Udvalgte facadepartier må, i overensstemmelse med Kortbilag 6, Snit og facader, opføres i en kombination af trælameller foran
mørke facadeplader eller i zink.
9.10 Vinduesrammer skal være hvide og gående rammer kan være hvide eller sorte. Vinduer skal have dimensioner, rytme og en
opsprodsning i overensstemmelse med facaderne vist på kortbilag 6, Snit og facader.
9.11 Solafskærmning skal udføres som integrerede hvide skærme i facaden.
9.12 Facadepartiet mod det centrale gårdrum, skal opføres i glas med udvendige lodrette lameller i en kombination af træ og
aluminium.
9.13 Facader i træ, samt ovenlyselementers træbeklædning, skal udføres med en maksimal afstand på listens/lamelens egen bredde,
maximalt 1:1, mellem hver liste/lamel.
9.14 Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink eller aluminium, hvis de er synlige.
9.15 Tage skal være ade og udføres i tagpap, murkronen skal udføres med zinkinddækning.
9.16 Tekniske anlæg på tage skal inddækkes i harmoni med områdets arkitektur. Inddækninger skal være i zink, aluminium og træ.
9.17 Gangbroer mellem bygningernes facader skal fremstå i klart glas, med inddækning i zink eller aluminium. Mindre dele kan være i
blændet glas i sort eller hvid.
9.18 Solceller skal integreres i byggeriets arkitektur.
9.19 Solceller skal være antire eksbehandlede, og rammer og solceller skal have samme farve/være sorte.
9.20 Opholdstrappen, som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplan, må udføres i en kombination af træ og beton.

Byggefelt 2 - (Hallen)
9.21 Byggeriets facader må opføres i mørke facadeplader i basen, der skal beklædes med trælister/lameller, som patinerer gråt. Den
øverste del af hallen skal beklædes med trælister/lameller der patinerer gråt, med en tæthed på maksimum listen/lamellens bredde,
maximalt 1:1. Facaderne skal være i overensstemmelse med principperne på Kortbilag 6, Snit og facader.
9.22 Ovenlysvinduer må etableres enten i form af shedtag med inddækning/beklædning i samme facadeplade som basen eller som
ovenlys der ugter med taget.
9.23 Tage skal være ade og udføres i tagpap.
9.24 Tekniske anlæg på tage skal inddækkes i harmoni med områdets arkitektur i materialevalg. Inddækninger skal være i zink,
aluminium eller træ.
9.25. Solceller skal integreres i byggeriets arkitektur.
9.26. Solceller skal være antire eksbehandlede, og rammer og solceller skal være sorte.

Fælles
9.27 Cykelparkeringspladser må overdækkes med en konstruktion i gråt stål, træ og metalplader. Overdækningens tagplader skal
være ade.

Skilte
9.28 Der må ikke opsættes skilte på bygningernes facader bortset fra husnumre og henvisningsskilte i et omfang svarende til
maksimalt 20 cm højde og 50 cm længde. Skilte må kun etableres i sort eller hvid. I delområde 2 må der ét sted opsættes skolens
navn, i form af fritstående bogstaver med en maksimal størrelse på 30x30 cm, og kun sorte eller hvide.
9.29 Der må opstilles tre pyloner i lokalplanområdet, ved signaturen vej- og stiadgang markeret på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
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Pylonerne må højest være 3 meter høje og 1 meter brede. Pylonens gra k må være sort og hvid.
9.30 Ingen skilte må blinke, blænde eller bevæge sig.

Redegørelse
Byggeri skal opføres i materialer og dimensioner, der tilpasser sig og understøtter det eksisterende byggeris arkitektur. Materialer er
begrænset til hovedsageligt at være gule blødstrøgne tegl for at understøtte et samlet udtryk, som et sammenhængende byggeri,
der underlægger sig og forstærker det eksisterende byggeri.
Der må enkelte steder laves sammenbygninger mellem det eksisterende byggeri i delområde 1 og nyt byggeri i delområde 2, for at
kunne forbinde funktioner og rum indvendigt, og herved øge tilgængeligheden i byggeriet.
Der må opstilles pyloner ved ankomst og hovedparkeringen mod syd mod Studentervænget, og mod nord mod Lovbyvej, samt ved
ankomsten fra øst mod Studentervænget. Der må opsættes fritstående orienteringstavler og vejvisningsskilte i forbindelse med
hovedankomsterne og hovedstier.
Skiltningen skal begrænses i størrelse og holdes i sort med hvid tekst.
Skiltning på bygningernes facader begrænses til døre og vinduespartier i forbindelse med bygningernes primære indgange.
Skiltningen udføres med enkeltsiddende bogstaver eller ikoner udført i folie eller plade. Skiltningen kan være i megagra k og i
varierede farver. Skiltning udenfor disse begrænses til husnummer skiltning.

§10 - Ubebyggede arealer
Delområde 1
10.1 Eksisterende parkanlæg i lokalplanområdets nordøstlige hjørne, mellem Lovbyvej og Studentervænget, skal bevares som anlagt
uden bebyggelse.
10.2 Træer og bevoksning der er markeret med signatur på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, skal bevares, og ved sygdom, stormfald
eller lignende, suppleres eller erstattes med nye planter af tilsvarende art.
10.3 Befæstede arealer skal anlægges med sten eller iser, sti, veje- og parkeringsarealer undtaget.
Delområde 2
10.4 De ubebyggede arealer skal disponeres i overensstemmelse med strukturene, som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplan.
10.5 Boldbaner skal udlægges i græs, og må ikke udlægges som kunstbaner.
10.6 Læringssøen skal placeres i overensstemmelse med strukturen på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, med de afstande der er til
nærmeste bebyggelse og befæstet areal.
10.7 Befæstede arealer skal anlægges med sten eller iser, sti, veje- og parkeringsarealer undtaget.

Fælles
10.8 Stærke farver må ikke anvendes på områdets udendørs faste inventar. Undtaget elementer og rekvisitter til de enkelte
idrætsgrene og undervisning.
10.9 Den maksimale befæstelsesgrad for området er 0,3. Overskrides denne, skal regnvand forsinkes inde for området, svarende til
en befæstelse på 0,3, før det a edes til offentligt kloaksystem.
10.10 Hækken i områdets afgrænsning mod Studentervænget og Lovbyvej skal bevares med en minimumshøjde på 1,20 m, undtaget
ved overkørsler og indgange. Hækken skal ved sygdom, stormfald eller lignende erstattes og suppleres med tilsvarende art. Hækken
er vist som signatur på Kortbilag 3, Fremtidige forhold og Kortbilag 4, Illustrationsplan.
10.11 Hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af hække. Undtaget låger ved ind- og udkørsler, der må etableres i gråt stål.

Redegørelse
Udvalgte eksisterende træer, hæk og anden karaktergivende beplantning skal bevares som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
Beplantning og udearealer er med til at give skolen sit grønne campus-præg, der er med til at anlægget virker naturligt og indpasset i

Side 25 af 43

Offentlige formål, Horsens Statsskole, Horsens

det omkringliggende boligområde.
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for indretning og disponering af uderum, så det fremstår efter princippet som vist på
Kortbilag 4, Illustrationsplanen.

§11 - Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug
11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret a edning af regnvand ved skybrudshændelser.
11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.
11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret veje og parkeringspladser til biler og cykler, i overensstemmelse med § 5
og § 6.
11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret stiforbindelse i området mellem punkt A-B og C-D, i overensstemmelse
med § 5.
11.5 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er meddelt dispensation til ytning af sø.
11.6 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er meddelt tilladelse til nedrivning af rektor- og pedelbolig.

Redegørelse
Ingen supplerende bemærkninger.

§12 - Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

§13 - Servitutter
Ingen bestemmelser.

§14 - Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan
14.1 Den del af lokalplan 176, der ligger inden for lokalplanområdet ophæves ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt
vedtagne lokalplan.

Redegørelse
Ingen supplerende bemærkninger.

§15 - Lokalplanens retsvirkninger
15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter
Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte
som hidtil.
15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen.
15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.
15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.
15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.
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15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
15.8 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.
15.9 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.
15.10 Jf. Planlovens § 48: Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren
forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk
rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme.
15.11 Jf. Planlovens § 49: Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse
fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, hvis der
er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende
beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.
Ingen supplerende bemærkninger.
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Lokalplanafgrænsning

LOKALPLANAFGRÆNSNING
Kortbilag 1
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Lokalplandelområder

LOKALPLANDELOMRÅDER
Kortbilag 1A
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Eksisterende forhold

EKSISTERENDE FORHOLD
Kortbilag 2
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Fremtidige forhold

FREMTIDIGE FORHOLD
Kortbilag 3
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Illustrationsplan

ILLUSTRATIONSPLAN
Kortbilag 4
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Skyggediagrammer

SKYGGEDIAGRAMMER
Kortbilag 5

21. marts kl. 9.00
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21. marts kl. 13.00
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21. marts kl. 17.00
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21. juni kl. 9.00
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21. juni kl. 13.00
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21. juni kl. 17.00
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Snit og facader

SNIT OG FACADER
Kortbilag 6

Facade og snit i nyt byggeri, set fra syd.

Facade og snit i nyt byggeri, set fra nord.

Facade på nyt byggeri og sciencebygningen, set fra øst, set fra syd, set fra nord.

Facade på sciencebygningen, set fra øst, set fra vest.

Facade og snit på hallen, set fra øst, set fra nord, set fra vest, set fra syd.

Facade på nyt byggeri, set fra vest.
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Snit på nyt byggeri, set fra øst, set fra vest, set fra syd, set fra nord.

Snit på hallen, set fra vest.
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Vandhåndteringsplan

VANDHÅNDTERINGSPLAN
Kortbilag 7
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Miljørapport

MILJØRAPPORT
Link til miljørapport.
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