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Matrikel nr.   Fordele  Ulemper  

17r og 15t Boring 

By, Hvirring 

Ansøgte 

matrikel  

 Der foreligger skriftlig godkendelse 

fra lodsejer  

 Ikke omfattet af udpegninger der 

kræver større undersøgelser  

 Placering tæt på større boligområder  

 Højtliggende terræn i kote 68 

 Vil give skyggegener for et par boliger  

Del af 17a Boring 

By, Hvirring 

Mulig 

placering 

 Større afstand til boligområder 

 Laveste terræn i kote 55 

 Kan delvist skjules af Skanderborg-

vej 

 Vil fjerne skyggegener for boliger 

 Uvist om lodsejer vil sælge arealet 

 Længere væk fra transmissionledning 

 Delvist udpeget som værdifuldt landbrugs-

jord 

 Delvist udpeget som areal med mulighed for 

oversvømmelse fra højtstående grundvand 

og vandløb 

 Udpegninger kræver undersøgelser  

15f og 17l Boring 

By, Hvirring 

Mulig 

placering 

 Større afstand til boligområder 

 Ikke omfattet af udpegninger der 

kræver større undersøgelser  

 Uvist om lodsejer vil sælge arealet  

 Højeste terræn i kote 72 

 Vil give skyggegener for et par boliger  

17o Boring By, 

Hvirring  

Uegnet 

placering 

 Ikke omfattet af udpegninger der 

kræver undersøgelser  

 Tæt på boligområder  

 Lodsejer vil ikke sælge areal 

 Meget kuperet terræn  

13by, Boring By, 

Hvirring  

(Erhvervsområdet 

i Rask Mølle) 

Uegnet 

placering 

 Placering i et erhvervsområde  Arealet er for småt  

 Stor afstand til transmissionsledning 

 Kommuneplanramme med bestemmelse om 

maksimal højde på 12 meter  

 Eksisterende lokalplan udlægger området til 

bolig- og erhverv 

63a Uldum By, 

Uldum 

(Erhvervsområdet 

i Uldum) 

Uegnet 

Placering 

 Placering i et erhvervsområde   For lang afstand til Rask Mølle medfører 

varmetab i transmissionsledning 

 Der er registreret fortidsminder der kan kræ-

ve en arkæologisk undersøgelse af området 

 Omfattet af en kommuneplanramme med 

maksimal højdebestemmelse på 12 meter  

Fig. 1 - Figuren viser forskellige placeringer samt fordele og ulemper. 


