Partshøring
Forslag til lokalplan 424 har været i offentlig høring i perioden 5. december
2017 til 29. januar 2018. Der indkom i perioden fire høringssvar.
Høringssvarene samt forvaltningens vurdering og forslag til ændringer i
lokalplanen fremgår af særskilt høringsnotat.
Høringssvarene gav bl.a. anledning til at lokalplanen foreslås ændret, så der
gives mulighed for placering af et regnvandsbassin inden for lokalplanens
delområde 1 og 2.
I henhold til planlovens § 27, stk. 2, kan der foretages ændringer i det
offentliggjorte forslag inden forslaget endeligt vedtages. Hvis ændringerne
væsentligt berører andre borgere end dem, der har foranlediget ændringen,
skal de borgere have mulighed for at udtale sig inden lokalplanen kan
vedtages endeligt.
Forvaltningen har derfor partshørt ejeren af ejendommen på Baunevej 14, der
er umiddelbar nabo til den foreslåede placering af regnvandsbassinet,
vedrørende de foreslåede ændringer til forslag til lokalplan 424 og
regnvandsbassinets placering.
Ejeren, Ulla Lindstrøm (UL), er sendt et høringssvar, der er vedlagt som bilag.
Resumé af høringssvaret
1. Placeringen ved siden af deres ejendom. UL er umiddelbart ked af, at
bassinet placeres så tæt på deres ejendom, men kan også se det positive
i, at plantagen ved siden af bliver fældet, da den ikke har været
vedligeholdt i mange år.
2. Beplantning i skel. Bassinet vil placeres ca. 3 meter fra skel til Baunevej
14. For at sikre en afskærmning ønskes en ny form for lav beplantning, for
at sikre en hvis form for privatliv. Det behøver ikke være så højt som det
eksisterende.
3. Bassinets kapacitet og overløb. UL ønsker, at bassinet er dimensioneret
således at der ikke sker oversvømmelse af deres ejendom ved skybrud, og
at der således sker overløb til kloak.
4. Bassinets omgivelser, minimering af støj og maksimering af privatliv. UL
ønsker en grøn afgrænsning af bassinet, så arealet ikke bliver tilholdssted,
og derved vil betyde støj. Ligeledes ønskes, at det sikre, at der ikke
kommer en passage igennem, mellem boldbanen og Baunevej tæt på
deres ejendom.
5. Servicepladsen. Den foreslåede placering til serviceplads for Hillerød
forsyning vil være til stor gene, hvis den kan anvendes af andre end
forsyningen. Ønsker derfor det undersøgt om det er muligt at placere den

længere væk fra deres ejendom, eller om den kan afskærmes således det
kunne er forsyningen, der kan køre derind.
6. Kloakering. Der skal etableres ny kloakering til det nye boligområde via
Baunevej. UL spørger til om kommunen orienterer, når der er nærmere
planer herom.

Vurdering
Ad 1)
Hvis bebyggelsesplanen skal kunne realiseres er placeringen af et
regnvandsbassin den eneste mulige placering, da terrænet på de andre
ubebyggede arealer skråner. Arealet hvor bassinet foreslås placeret, i
nærheden af den eksisterende sø, er naturligt lavtliggende.
Den eksisterende sø kan ikke anvendes som regnvandsbassin, da den er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der ikke må ske
tilstandsændringer. Såfremt den sø skal kunne anvendes vil det være
påkrævet, at der etableres en erstatningssø andetsteds. Muligheden for
etablering af en erstatningssø øst for lokalplanområdet er pt. ved at blive
undersøgt, og lokalplanen vil give mulighed for begge løsninger.
Etablering af regnvandsbassinet på den placering vil betyde, at plantagen
bliver fældet.
I forbindelse med behandling af høringssvarene er det foreslået, at
lokalplanforslaget ændres så det er muligt med etablering af et
regnvandsbassin på den del af arealet inden for delområde 1.
Forvaltningen anbefaler således ikke, at partshøringen giver anledning til
yderligere ændringer i forslag til lokalplan.

Ad 2)
Etablering af regnvandsbassin på den foreslåede placering vil betyde, at
plantagen fældes.
Lokalplanens afgrænsning går ikke helt op til Baunevej 14, hvorfor
afskærmende beplantning ikke er noget lokalplanen regulerer. Baunevej 14 er
derimod omfattet af Byplanvedtægt 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder,
der ikke hindrer et levende hegn i skellet.
Bygherre og UL har været i dialog vedrørende etablering af grøn afskærmning,
og bygherre har været positiv for at etablere sådan et.

Ad 3)
Ifølge terrænkurverne ligger ejendommen på Baunevej 14 ikke på det laveste
sted i området. Vand fra skybrud vil ved de eksisterende forhold lægge sig i
lavpunkterne, hvilket ikke er Baunevej 14. Vand fra størstedelen af det nye
område vil overfladiske afstrømninger løbe til § 3 vandhullet.
Det nye regnvandsbassin vil blive dimensioneret til en 5 års hændelse, og vil
derved kunne tage den første del af et evt. skybrud, såfremt
regnvandsbassinet er tomt.
Der vil ikke blive etableret overløb fra bassinet til kloakken, da det vil kunne
forårsage overløb med opspædet spildevand, hvilket er en mere kritisk
situation.
Bygherre er har oplyst, at regnvand ved skybrud ikke vil løbe mod Baunevej
14, men derimod mod boldbanen, ligesom det er tilfældet i dag.
Forvaltningen anbefaler på den baggrund ikke, at høringssvaret giver
anledning til ændringer i lokalplanen.

Ad 4)
Lokalplanen er ikke til hinder for, at bassinet og omgivelserne kan indrettes på
sådan en måde, at unødig ophold og gennemgang hindres. Dette kan bl.a.
indebære, at der etableres noget beplantning, der kan være en grøn
afskærmning.
Forvaltningen vurderer, at bestemmelsen vedrørende hegning suppleres
således, at det præciseres, at der kan etableres levende hegn rundt om
regnvandstekniske anlæg.

Ad 5)
Den vedlagte tegning er ikke en endelig tegning, og placeringen af
servicepladsen mv. er ikke godkendt af vejmyndigheden.
Forvaltningen er pt. i dialog med Hillerød Forsyning og bygherre om den
præcise placering af servicepladsen, herunder muligheden for at flytte
servicepladsen længere mod øst.

Ad 6)
Det er Hillerød Forsyning, der skal anlægge ny kloakering til det nye
boligområde, hvorfor det er Hillerød Forsyning, der skal orientere om
gravearbejde.

Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret giver anledning til følgende
ændringer:



§ 10.7 tilføjes: Der kan etableres levende hegn som afskærmning af
regnvandstekniske anlæg
§ 10.8 tilføjes: Såfremt, der anlægges en serviceplads i tilknytning til
regnvandstekniske anlæg, kan kravet om levende hegn fraviges for den
del servicepladsen dækker.

