
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsvar til afgrænsningsnotat for VVM 

 

Nr. Afsender af høringssvar Resumé Kommunens kommen-

tarer 

Opsamling til rapport 

1 Korning Nørremark 23 

8700 Horsens (matr. 6n) 

a) Ejerne af matr. 6n 

Korning By, Korning er 

bekymrede for dyrelivet 

i området og jordstyk-

kets naturmæssige 

værdi. Der er blandt an-

det råvildt, fasaner og 

andet fuglevildt. 

Det foreslåede projekt 

vil helt klart give mere 

uro og dermed øde-

lægge muligheden for 

jagt. Der vil være risiko 

for affald til området. 

Derudover vil vandet fra 

det foreslåede projekt 

blive ledt til det nærlig-

gende rensningsanlæg, 

og dermed lede mere 

vand i åen, hvilket 

med al sandsynlighed 

vil gøre jorden meget 

Ad a) Anlægget er ind-

rettet med en 4 meter 

høj vold omkring områ-

det, der blandt andet er 

med til at sikre, at støj-

kravene overholdes, og 

anlæggets synlighed 

nedbringes. Mellem last-

bilparkeringsanlægget 

og volden vil der være 

grøfter, der leder over-

fladevandet ned i et for-

sinkelsesbassin, inden 

det udledes til vandlø-

bet. Udledningen vil 

svare til den naturlige 

afstrømning fra området, 

og dermed ikke belaste 

vandløbssystemet yderli-

gere. Derudover vil om-

rådet blive indhegnet. 

Det vil derfor ikke være 

Det vurderes, at emnerne 

er indeholdt i afgræns-

ningsnotatet og dermed i 

den fremtidige VVM. 
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Nr. Afsender af høringssvar Resumé Kommunens kommen-

tarer 

Opsamling til rapport 

mere våd - og måske 

oversvømmet i perioder. 

De stiller følgende 

spørgsmål: 

- Hvilke tiltag gøres der 

for at skåne dyreliv? 

- Hvilke følgevirkninger 

vil et stort byggeri have 

for vores grund, og 

hvilke tiltag kan der gø-

res her? 

 

b) - Hvilke øvrige tiltag 

(eventuelt økonomiske) 

har bygherre tænkt sig 

at iværksætte for at 

undgå forringelser af de 

tilstødende matrikler? 

De er bekymrede for at 

både den økonomiske 

værdi og herligheds-

værdien af jordstykket 

vil blive forringet. 

 

muligt at færdes på 

voldanlæggene eller de 

tilstødende områder. 

Spildevandet ledes til 

Hedensted Spildevands-

selskabs ledning. Rens-

ningsanlægget i området 

er nedlagt. 

 

Der vil i forbindelse med 

VVM’en blive redegjort 

for natur, vandløb og be-

skyttede dyrearter, og 

dermed om der er behov 

for afbødende foranstalt-

ninger – i så fald hvilke. 

 

Ad b) Økonomi er ikke et 

emne, der kan behand-

les i en VVM. Det er en 

privatretslig sag mellem 

bygherre og grundejere. 

 

2 Korningvej 49 

8700 Horsens 

a) De mener ikke, at 

der er tages højde 

for/hensyn til menne-

skers vilkår, når der 

planlægges for ændrin-

ger i lokalområdet. De 

gør opmærksom på, at 

anlægget og byggeriet 

vil få konsekvenser for 

ejendommenes værdi 

Ad a) Menneskers sund-

hed er blandt andet et 

emne, der skal behand-

les i VVM’en. Landskab 

og visuelle forhold er 

også et emne, der skal 

behandles i VVM’en. Der 

vil blive redegjort for 

den landskabelige på-

virkning gennem visuali-

seringer, samt vurderet 

På baggrund af bemærk-

ningen præciseres det, at 

der skal redegøres for på-

virkningen af lys for hele 

anlægget og tilkørslerne 

til området, samt eventu-

elle afbødende foranstalt-

ninger. 

Det vurderes, at de øv-

rige emner er indeholdt i 

afgrænsningsnotatet og 
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Nr. Afsender af høringssvar Resumé Kommunens kommen-

tarer 

Opsamling til rapport 

og forringe udsigten 

over landskab.  

De gør opmærksom på 

at den fremtidige belys-

ning af området vil ud-

gøre en væsentlig gene 

om aftenen og natten – 

både fra den øgede tra-

fik på vejene, tilkørs-

lerne og selve anlæg-

get.  

 

b) De gør opmærksom 

på, at inddragelsen af 

området vil føre til for-

ringelser af dyrelivet. 

 

c) De har sat deres 

ejendom til salg og er 

bange for et stort tab. 

Projektområdet ligger 

mellem 100-150 meter 

til deres ejendom, og de 

ønsker en vurdering af, 

om de ikke burde blive 

ekspropriet eller opkøbt, 

hvis planen føres ud i li-

vet.  

 

på påvirkningen fra lys. 

På baggrund af bemærk-

ningen præciseres, at 

der skal redegøres for 

påvirkningen af lys for 

hele anlægget og tilkørs-

lerne til området, og 

eventuelle afbødende 

foranstaltninger. 

 

Ad b) Den mulige på-

virkning af natur og be-

skyttede dyrearter er et 

emne, der vurderes i 

VVM’en.  

 

Ad c) Økonomi er ikke et 

emne, der kan behand-

les i en VVM. Det er en 

privatretslig sag mellem 

bygherre og grundejere. 

dermed i den fremtidige 

VVM. 

3 Korning Tange 5 

8700 Horsens 

a) Der gøres opmærk-

som på den i forvejen 

store støjbelastning af 

området fra motorve-

jen. De er bekymrede 

for, at projektet vil 

Ad a) Støj og vibrationer 

samt menneskers sund-

hed set i forhold til støj 

er emner i VVM’en. Det 

er desuden landskab og 

visuelle forhold herunder 

På baggrund af bemærk-

ningen præciseres, at der 

skal redegøres for påvirk-

ningen af lys for hele an-

lægget og tilkørslerne til 

området, samt eventuelle 
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Nr. Afsender af høringssvar Resumé Kommunens kommen-

tarer 

Opsamling til rapport 

skabe endnu mere støj 

og belysning således 

området påvirkes endnu 

mere. De mener, at vol-

den ikke vil afhjælpe ly-

set i aften og natteti-

merne. 

 

b) De udtrykker bekym-

ring for deres heste, der 

går op ad området, og 

håber ikke der opstår 

farlige situationer, hvis 

hestene flygter fra ind-

hegningen på grund af 

støjen og/eller helikop-

terens op og nedstig-

ning. 

 

c) De gør opmærksom 

på, at inddragelsen af 

området vil føre til for-

ringelser af dyrelivet, 

blandt andet rød glente. 

 

d) De gør opmærksom 

på at projektet vil for-

ringe ejendomsværdien 

af deres ejendom. 

 

e) De spørger til be-

grundelsen for ikke at 

placere anlægget ved 

Horsens C eller N i ste-

det. 

lyspåvirkning og eventu-

elle afbødende foran-

staltninger også. 

 

Ad b) I forhold til heli-

kopterens indflyvnings-

kurve vil helikopteren 

være 30m over og sti-

gende arealerne om-

kring. Helikopternes på-

virkning er med i VVM’en 

blandt andet i forhold til 

natur og støj.  

 

Ad c) Natur og beskyt-

tede dyrearter er med i 

VVM’en. 

 

Ad d) Økonomi er ikke et 

emne, der kan behand-

les i en VVM. Det er en 

privatretslig sag mellem 

bygherre og grundejere. 

 

Ad e) Der er indled-

ningsvis analyseret til- 

og frakørslerne langs 

E45 - 150km fra Pad-

borg – herunder også 

Horsens C og N. Frakør-

sel 57 viste sig bedst eg-

net både i forhold til 

vægtningen af de plan-

afbødende foranstaltnin-

ger. 

 

Det vurderes, at de øv-

rige emner er indeholdt i 

afgrænsningsnotatet og 

dermed i den fremtidige 

VVM. 
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Nr. Afsender af høringssvar Resumé Kommunens kommen-

tarer 

Opsamling til rapport 

 

f) De mener, at Korning 

og Hatting ikke kan ud-

vikle sig på grund af 

projektet. 

 

g) De bemærker at ud-

gravningen til anlægget 

allerede er påbegyndt. 

 

h) De er ikke enige i at 

det vil skabe bedre for-

hold for chaufførerne. 

 

i) De gør opmærksom 

på at der har været me-

get færdsel på grusve-

jen til området. 

 

lægningsmæssige inte-

resser og beliggenheden 

i et trafikalt knudepunkt.  

 

Ad f) Anlægget ligger ca. 

1,5 km fra Korning mod 

vest og ca. 900 meter 

fra Hatting mod øst på 

den modsatte side af 

motorvejen. Anlægget 

vil ikke overskride miljø-

styrelsens vejeledende 

grænseværdier i forhold 

til støj eller anden miljø-

påvirkning. Der vurderes 

at være en tilstrækkelig 

afstand til byområderne 

til at udviklingsmulighe-

derne ikke reduceres. 

 

Ad g) VejleMuseerne har 

i forbindelse med plan-

lægning lavet en arkæo-

logisk forundersøgelse 

ved hjælp af søgerender 

for at afdække, om der 

er fortidsminder, der 

skal udgraves. Etablerin-

gen af anlægget er ikke 

påbegyndt. 

 

Ad h) Ingen bemærknin-

ger. 
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Nr. Afsender af høringssvar Resumé Kommunens kommen-

tarer 

Opsamling til rapport 

Ad i) Grusvejen giver 

blandt andet vejadgang 

til rensningsanlægget og 

er en privat fællesvej. 

Fremtidig vil vejen kun 

blive benyttet som 

brand- og beredskabsvej 

samt det personale, der 

vil ankomme på cykel el-

ler lignende. I anlægsfa-

sen vil der blive benyttet 

en midlertidig vejadgang 

til området fra Vestve-

jen. I driftsfasen benyt-

tes vejadgangen fra 

Vestvejen. 

  

4 Annasmindevej 43,  

8700 Horsens 

a) Den planlagte pylon 

20m høj og 10 bred, 

denne lyssøjle vil be-

virke, at vi som den 

nærmeste nabo til an-

lægget, vil ligge badet i 

lys konstant, undersø-

gelser har vist, at det 

kan virke meget stres-

sende. En bygning på 

op til 40m vil absolut 

heller ikke pynte på vo-

res udsigt. 

 

b) Der vil komme en 

vedvarende støj både 

fra den øget trafik, og 

kølervogne 24 timer i 

Ad a) Landskab og visu-

elle forhold er et emne, 

der skal behandles i 

VVM’en. Der vil blive re-

degjort for den landska-

belige påvirkning gen-

nem visualiseringer, 

samt vurderet på påvirk-

ningen fra lys. På bag-

grund af bemærkningen 

præciseres det, at der 

skal redegøres for på-

virkningen af lys for hele 

anlægget og tilkørslerne 

til området, og eventu-

elle afbødende foran-

staltninger. 

 

På baggrund af bemærk-

ningen præciseres, at der 

skal redegøres for påvirk-

ningen af lys for hele an-

lægget og tilkørslerne til 

området, samt eventuelle 

afbødende foranstaltnin-

ger. 

 

Det vurderes, at de øv-

rige emner er indeholdt i 

afgrænsningsnotatet og 

dermed i den fremtidige 

VVM. 
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Nr. Afsender af høringssvar Resumé Kommunens kommen-

tarer 

Opsamling til rapport 

døgnet. Vi ligger i forve-

jen i et støjfølsomt 

område, ifølge undersø-

gelser fra vejdirektora-

tet. 

 

c) Helikopterlandings-

plads vil også give øget 

larm, og bevirke, at vo-

res heste panikker, og 

bryder ud af indhegnin-

gen, med uheld til følge. 

(har desværre mistet en 

hest til motorvejen, 

med stor skade på per-

soner og bil). 

 

d) Er der taget højde for 

den øget vandstand i 

Korning bæk, som i for-

vejen er hårdt belastede 

med oversvømmelser til 

følge på vores 

matrikel? 

Dyrelivet vil absolut 

også blive berørt, med 

forringelse af jagten. 

 

f) Fakta, vores ejen-

domsværdi vil blive væ-

sentligt forringet, og 

måske usælgelig, for-

venter derfor at byg-

herre vil kompensere 

Ad b) Støj og vibrationer 

samt menneskers sund-

hed set i forhold til støj 

er emner i VVM’en. 

 

Ad c) I forhold til heli-

kopterens indflyvnings-

kurve vil helikopteren 

være 30m og stigende 

over arealerne omkring. 

Helikopternes påvirkning 

er med i VVM’en blandt 

andet i forhold til natur 

og støj.  

 

Ad d) Mellem lastbilpar-

keringsanlægget og vol-

den vil der være grøfter, 

der leder overfladevan-

det ned i et forsinkelses-

bassin inden det udledes 

til vandløbet. Udlednin-

gen vil svare til den na-

turlige afstrømning fra 

området, og dermed 

ikke belaste vandløbssy-

stemet yderligere. Na-

tur, vandløb og beskyt-

tede dyrearter er emner 

i VVM’en. 

 

Ad f) Økonomi er ikke et 

emne, der kan behand-

les i en VVM. Det er en 
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Nr. Afsender af høringssvar Resumé Kommunens kommen-

tarer 

Opsamling til rapport 

for dette eller helt over-

tage ejendommen. 

privatretslig sag mellem 

bygherre og grundejere. 

 

 

 


