Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger
Planens nr. / projektets navn

Lokalplan nr. 1076 – Område til boligformål Klokkelyngen ved Gislumvej i Aars.

Høringsperiode

25. juni 2018 – 20. august 2018.

Dato

Afsender

Resumé

Forvaltningens bemærkninger

29. 09.18

Miljøstyrelsen

A
Påpeger at der mangler en vurdering i kommuneplantillægget af, om
planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag
IV-arter, jfr. bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016.

Ad A)
Vurderingen fremgår af lokalplanen, og vil i
forbindelse med den endelige vedtagelse blive
indsat i kommuneplantillægget.
Det indstilles, at kommuneplantillægget
tilrettes således, at vurderingen vedr. yngleog rasteområder for bilag IV-arter
indsættes.

19.08.18

Jan Pedersen og Lone
Broberg, Agertoften
42, Aars.

A
Mener at byggeriet vil skabe endnu mere trafik på Gislumvej med store
støjgener til følge. Trafikmængden er i forvejen er blevet markant
forøget efter den nye omfartsvej er kommet til.

Ad C)
Anmodningen er viderebragt til afdelingen for drift
og anlæg.

B
Den øgede trafikstøj vil betyde, at det vil blive endnu sværere, at komme
af med sit hus på Agertoften.
C
Anmoder om at der bliver etableret et støjværn langs Gislumvej, som
kan afhjælpe yderligere støjproblemer som konsekvens af byggeriet.
21.08.18

Klaus Frederiksen,
Agertoften 40, Aars.

A
Mener at byggeriet vil skabe endnu mere trafik på Gislumvej med store
støjgener til følge. Trafikmængden er i forvejen er blevet markant
forøget efter den nye omfartsvej er kommet til.
B
Den øgede trafikstøj vil betyde, at det vil blive endnu sværere, at komme
af med sit hus på Agertoften.

Det indstilles, at indsigelsen ikke medfører
ændringer i forhold til de fremlagte
planforslag.
Ad C)
Anmodningen er viderebragt til afdelingen for drift
og anlæg.

C
Anmoder om at der bliver etableret et støjværn langs Gislumvej, som
kan afhjælpe yderligere støjproblemer som konsekvens af byggeriet.

Det indstilles, at indsigelsen ikke medfører
ændringer i forhold til de fremlagte
planforslag.
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