
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat over bemærkninger til bemærkning nr. 21 – lokalplan 1164 for lastbilparkeringsanlæg ved af-

kørsel 57, Horsens S med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2, miljøvurdering af planerne, miljøkon-

sekvensrapport og tilladelser 

 

Nr.  Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 

21 5 underskrivere 

fra Eriknauer 

a) Borgerne er påvirket af stø-

jen fra motorvejen i dag, og er 

meget bekymrede for støjen 

fra lastbilparkeringsanlægget. 

Støjen fra motorvejen er kon-

tinuerlig støj, men lydene fra 

parkeringsanlægget vil ændre 

støjbilledet.  

Borgerne ønsker, at støjen 

dæmpes ved kilden som ek-

sempelvis ved køleanlæggene, 

og at der via skiltning forbydes 

at bruge horn. De ønsker end-

videre at volden bliver så høj 

som mulig. 

 

b) Borgerne er bekymrede for 

lysforureningen. De har i dag 

ikke større områder med be-

Ad. a) I processen er der blevet ud-

arbejdet en støjredegørelse på bag-

grund af det samlede projekt, der 

viser, at Miljøstyrelsens vejledende 

støjgrænser kan overholdes i forhold 

til boligerne i det åbne land. I denne 

støjredegørelse er dimensionerne på 

voldene indregnet, og fundet til-

strækkelige. Redegørelsen har gjort, 

at der i lokalplanen er indarbejdet 

bestemmelser omkring voldanlæg-

gene omkring parkeringsanlægget 

og yderligere ved adgangsvejene til 

området.  

Det vil ikke være muligt at regulere 

brugen af horn på grund af hensynet 

til trafiksikkerhed. 

 

Ad. b) Lyspåvirkningen er ligeledes 

Forvaltningen vil for at imøde-

komme høringssvaret ligesom i 

nummer 8, 14, 15 og 20 foreslå 

at tilføje et vilkår i VVM-

tilladelsen: Belysningen nat-

sænkes i henhold til belys-

ningsklasserne, der er angivet i 

bilaget om ”dokumentation for 

belysning” til miljøkonsekvens-

rapporten, så minimumbelys-

ning inden for disse stadig 

overholdes. 

 

Forvaltningen vil for at imøde-

komme høringssvaret ligesom i 

nummer 12, 14, 15 og 20 fore-

slå, at § 10.4 suppleres med 

”og § 9.5” således: ”Lastbilpar-

keringsanlægget må ikke tages 
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Nr.  Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 

lysning indenfor 2 kilometer 

hvor Hatting og Korning ligger, 

og har ingen gadebelysning. 

De ønsker derfor at voldene 

omkring lastbilparkeringen bli-

ver mindst 5 meter højde og 

beplantningen ovenpå mindst 

1,8 meter højt, så det sikres at 

lastbilernes lys ikke reflekteres 

over mod Eriknauer og af-

skærmer mod pladsens belys-

ning. De gør opmærksomme 

på at der allerede i dag er ge-

ner fra den nuværende sam-

kørselsplads i sær i vinterhalv-

året. Det drejer sig særligt om 

biler, der drejer ind på pladsen 

og holder i tomgang. 

Borgerne vil gerne have tyde-

ligt beskrevet i lokalplanen at 

der skal etableres afskærmen-

de foranstaltninger mod lys 

omkring tilkørselsanlægget og 

samkørselspladsen. 

 

blevet undersøgt og vurderet i miljø-

vurderingsprocesserne. Begge for-

hold har gjort, at der i lokalplanen er 

indarbejdet bestemmelser omkring 

voldanlæggene omkring parkerings-

anlægget og yderligere ved ad-

gangsvejene/tilkørselsanlæggene til 

området. Der er endvidere sat be-

stemmelser omkring beplantningen 

ved og på voldene. Det foreslås af 

bestemmelsen omkring beplantning 

medtaget i ibrugtagningsbestemmel-

sen. 

 

Der er ligeledes indsat bestemmelser 

i lokalplanen omkring belysningen i 

området. I VVM-tilladelsen beskrives 

dette som baggrund og vilkår til at 

kunne opføre anlægget. Det vil kun-

ne præciseres i VVM-tilladelsen, at 

belysningen kan natsænkes i hen-

hold til belysningsklasserne, der er 

angivet i bilaget til VVM’en om ”do-

kumentation for belysning” til miljø-

konsekvensrapporten, så minimum-

belysning inden for disse stadig 

overholdes. 
 

i brug før voldanlæg i Delområ-

de D er etableret ifølge § 9.4 og 

§ 9.5”. 

 

Bekymringerne, der fremgår af 

høringssvaret, er en del af den 

politiske afvejning i sagen. 
 

 


