Forslag

Tillæg nr. 42 til
Herning Kommuneplan 2017-2028
Kommuneplanramme 12.BL5 og 12.B24
blandet bolig- og erhvervsformål ved
Møllegade, Gl. Landevej, Overgade og Skolegade – Herning+

Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.)

Om kommuneplantillægget
Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Byrådet har dog mulighed for at modsætte sig byggeri og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens
rammer.
Kommuneplanen forpligter derimod byrådet. Byrådet er forpligtet til at arbejde for at virkeliggøre kommuneplanen. Det betyder, at kommunen skal fremme tiltag som er i overensstemmelse med planen. Det kan f.eks. ske ved at
lade udarbejde lokalplaner, som muliggør realisering af kommuneplanen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.
Ønsker byrådet at ændre kommuneplanen, kan de lade udarbejde et tillæg til planen for et område eller temaer,
som ønskes ændret.

Offentlig høring
Når byrådet har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, skal det udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger.
I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
høringen er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning, eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan imødekommes. Herefter kan planen endelig vedtages.
Hvis byrådet efter den offentlige høring vil fortage så omfattende ændringer, så der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg.
Dette kommuneplantillæg vil være offentligt fremlagt i tiden fra den
				

xx. måned xxxx til den xx. måned xxxx

(begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Planafdelingen, indgang A, 2. sal) og på kommunens hjemmeside (www.
herning.dk)
Indsigelser imod og ændringsforslag til kommuneplantillægget skal indsendes skriftligt til Herning Byråd,
Rådhuset, 7400 Herning eller pr. e-mail til: BEK@Herning.dk senest den
xx. måned xxxx
Indsendte indsigelser og ændringsforslag offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside med navn – der er
således fuld offentlighed om indsigelse og indsigers navn.
Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf. 96 28 28 28.
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Tillæg nr. 42 til
Herning Kommuneplan 2017-2028
Redegørelse
Baggrund og formål
Sygehuset flytter ud til det nye hospital i Gødstrup. Hermed frigøres et stort areal i Herning centrum til nye formål.
Der er udarbejdet en ”Helhedsplan - Sygehusgrunden i Herning”, som tegner et billede af en ny bydel kaldet ”Herning+”, der åbner for bosætning, erhverv, kultur og fritidsaktiviteter i et levende og dynamisk bymiljø. Det skal dels
foregå ved genanvendelse af eksisterende bebyggelse og anlæg og dels ved indpasning af ny bebyggelse, som lader
sig inspirere af de eksisterende forhold samt tilpasser sig skalaen i lokalområdets bymiljø.
Realisering af helhedsplanen gør det hensigtsmæssigt at åbne for bredere muligheder for etablering af et samspil
af boliger, erhverv, offentlige formål samt kultur- og fritidsaktiviteter, for at skabe en bydel, hvor de forskellige
anvendelser skaber synergi i et levende bymiljø, som er befolket hele døgnet. Derfor justerer dette tillæg til Herning
Kommuneplan 2017-2028 kommuneplanen gældende rammebestemmelser, så de imødekommer etablering af
visse former for detailhandel sammen med boliger, caféer og restauranter i området.
Indhold
Kommuneplantillægget justerer planlægningen, så hele sygehusgrunden omfattes af rammeområde 12.BL5 for
byomdannelsesområde til blandet bolig- og erhvervsformål. Rammebestemmelserne fra rammeområde 12.B24
indarbejdes i rammeområde12.BL5.
Herning+ skal supplere bymidten. Planlægningen muliggør dog ikke, at der kan etableres et egentligt bycenter med
et stort udvalg af butikker. Det store antal af boliger, som planen åbner for, vil imidlertid give behov for lokal dagligvarehandel til områdets lokale forsyning.
Helhedsplanens intentioner om et mangfoldigt og kreativt erhvervsmiljø skal desuden tilgodeses ved, at kommuneplantillægget muliggør visse former for mindre butikker i forbindelse med værksteder og klinikker som fx
keramiker, guld- og sølvsmed, designer/skrædder, møbelsnedker, cykelsmed samt salg af hjælpemidler, specialsko
og lignende i tilknytning til wellness- og sundhedsydelser. Endvidere skal kommuneplantillægget muliggøre, at der
kan etableres caféer og restauranter i området.
De nuværende rammebestemmelser for etablering af højhus fastholdes, men antallet af etager øges til 15 med krav
om etablering af mindst 12 etager. Bygningshøjden fastholdes til højst 55 m. Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelserne, så dette er muligt.
Der udlægges i Herning+ en central pladsdannelse som samlingssted. Der er derfor ikke behov for store opholdsarealer mellem de enkelte byggerier. De mindre opholdsarealer vil også være medvirkende til at øge fortætningen
i Herning By. Det er vurderet at krav til opholdsareler i kommuneplanramme 12.BL5 kan reduceres til 20 % for
byggeri i 2 etager. 10 % for byggeri i 3 til 5 etager. 5 % for byggeri over 5 etager.
Der stilles krav om placering af cykelparkering i ny kommuneplanramme 12.BL5 grundet nærhed til den centrale
del af Herning.
Retningslinjer
Detailhandel
Det samlede areal til detailhandel udvides fra 1.500 m2 til 2.400 m2 for at give bedre mulighed for lokal udvalgsvarehandel. Samtidigt udvides den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutik fra 1.000 m2 til 1.200 m2.
Ændringen sker på baggrund af den ændrede planlov fra juni 2017 hvor de generelle butiksstørrelser blev hævet.
Med en dagligvarebutik på op til 1.200 m2 er det vurderet, at der ikke kan skabes et fungerende lokalcenter med
butikker med mindre, at den samlede ramme hæves til 2.400 m2. Det vurderes, at ændringen ikke har betydning
for den samlede detailhandelsstruktur i Herning Kommune og ikke vil betyde en ændring i forhold til Herning
Bymidte. Endvidere reduceres den maksimale butikstørrelserne for udvalgsvarebutikkerne fra 500 m2 til 75 m2. De
mulige butikstyper er yderligere konkretiseret i anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanramme 12.BL5.
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Kommuneplantillæggets begrænsede muligheder for etablering af detailhandel i området vil ikke påvirke byens
eksisterende detailhandelsstruktur.
Området har en god trafikal beliggenhed ved Møllegade og Gl. Landevej i byens overordnede vejnet. Hermed er der
mulighed for en god og sikker trafikbetjening af områdets detailhandel for såvel biler som for fodgængere og cyklister, hvor det lokale trafikmiljø ikke belastes væsentligt.
Muligheden for at etablere små butikker skal understøtte det levende bymiljø, som er intentionen med Helhedsplanen.
Drikkevandsinteresser
Planlægningsområdet er omfattet af med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Endvidere er området omfattet af
en indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet. Det er derfor ikke muligt at foretage nedsivning af overfladevand i
området.
Sygehusgrunden har været anvendt til byformål hidtil. Den fremtidige anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål medfører ingen særlig risiko for forurening af grundvandet og drikkevandet.
Miljøvurdering
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, afsnit II.
Herning Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at Tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017 2028 sammen med Lokalplan nr. 12. BL5.1 kræver udarbejdelse af en yderligere miljøvurdering, da planlægningen
vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet. Det skyldes, at planlægningens realisering kan påvirke
trafik- og bymiljø samt kulturhistoriske interesser. Planlægningen ledsages derfor af en miljørapport, som redegør
for påvirkningen af miljøet.
Miljørapporten, som kan ses ved henvendelse til Herning Kommune, redegør for Lokalplan 12.BL5.1’s og Tillæg
nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028’s påvirkning af miljøet. Miljørapportens ”ikke-tekniske resumé” er
vedlagt som bilag 1.
Sammenfattende redegørelse
Den endeligt vedtagne planlægning skal ledsages af en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøvurderingen
har påvirket planlægningens indhold og vedtagelse, og hvordan miljøpåvirkningerne vil blive overvåget. Redegørelsen kan ses på kommunens hjemmeside.
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Nuværende bestemmelser for området
Herunder beskrives områdets eksisterende kommuneplanrammer.
Rammeområde 12.BL5
Blandet bolig- og erhvervsområde ved Møllegade, Overgade og Skolegade
Områdets anvendelse
Området er udpeget som byomdannelsesområde. Den aktuelle anvendelse er sygehus. Indtil en udflytning af sygehusfunktionerne har fundet sted, må der ikke opføres yderligere bebyggelse end den, der er nødvendig for sygehusets drift. Områdets byggemuligheder må kun realiseres i forbindelse med en omdannelse af området til blandet
byområde.
Området skal anvendes til boliger, kulturelle og rekreative formål, uddannelsesinstitutioner samt ikke genegivende
fremstillingsvirksomheder, kontorvirksomheder og andre liberale erhverv.
Der er mulighed for at etablere forsamlingslokale med tilhørende café/restaurant med mulighed for udeservering.
Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner (etageareal, bygningshøjde og facadebredde) og arkitektonisk udtryk tilpasses den eksisterende bebyggelse i området, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.
Bevaringsværdig bebyggelse (dvs. bebyggelse med bevaringsværdi 1-4 i henhold til SAVE-metoden) skal så vidt muligt søges restaureret og bevaret. Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde, enkeltstående træer bør bevares.
Der forefindes derudover andre bevaringsværdige bygninger i området. Nedrivning af bevaringsværdige bygninger
skal ske i overensstemmelse med Herning Kommunes procedure for nedrivning af bygninger.
Der skal sikres velbeliggende grønne friarealer og plantes træer på de større parkeringsarealer. For at forbedre boligmiljøet og friarealerne, skal der ved nyanlæg kunne plantes langs veje, stier og på friarealer.
Miljøet skal forbedres på vejstrækninger, hvor biltrafikken er til gene for boligerne.
Bebyggelsesforhold
• Bebyggelsesprocent: Højest 110 for området under ét.
•

Der kan etableres et underjordisk parkeringsanlæg. Dette areal medregnes ikke i forhold til den samlede bebyggelsesprocent.

•

Etageantal: Minimum 2 etager for området som helhed. Højest 12 etager øst for Gl. Landevej, nord for pladsdannelsen i områdets centrale del. Højest 6 etager omkring pladsdannelsen i områdets centrale del. Maksimum
4 etager for den resterende del af området.

•

Bygningshøjde: Minimum 8,5 meter for området som helhed. Højest 55 meter øst for Gl. Landevej, nord for
pladsdannelsen i områdets centrale del. Højest 24 meter omkring pladsdannelsen i områdets centrale del. Maksimum 16 meter for den resterende del af området.

•

Kommuneplanramme 12.BL5 udgør detailhandelscenteret for Herning+.

•

Det samlede detailhandelsareal for område 12.BL5 må maksimalt være 1.500 m2.

•

Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik højest 1000 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik 500 m2.

•

I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion, kan der etableres detailsalg af egne produkter på 5 % af
virksomhedens erhvervsareal dog højest 250 m2.
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Infrastruktur
Parkeringspladser: Mindst 1 pr. bolig og mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal. Ved indretning af ungdomsboliger
og ældre-/handicapegnede boliger etableres mindst ½ p-plads pr. bolig.
Ved udformning af vejnettet skal det tilstræbes, at uvedkommende gennemkørende trafik ikke forekommer i området.
Miljøforhold
Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.
Opholdsarealer
Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.
Ved etagebyggeri på 3 etager eller derover udlægges mindst 20 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.
Zoneforhold
Området ligger i byzone.

Rammeområde 12.B24
Boligområde ved Gl. Landevej, Møllegade, Overgade og Skolegade
Områdets anvendelse
Området er udpeget som byomdannelsesområde. Den aktuelle anvendelse er sygehus. Indtil en udflytning af sygehusfunktionerne har fundet sted, må der ikke opføres yderligere bebyggelse end den, der er nødvendig for sygehusets drift. Områdets byggemulighed må kun realiseres i forbindelse med en omdannelse af området til boligområde.
Området skal anvendes til boliger som rækkehuse (f.eks. Townhouses), tæt/lav boliger samt etageboliger.
Byggeri til visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner kan indpasses i området.
Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner (etageareal, bygningshøjde og facadebredde) og arkitektonisk udtryk tilpasses den eksisterende bebyggelse i området, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.
Bevaringsværdig bebyggelse (dvs. bebyggelse med bevaringsværdi 1-4 i henhold til SAVE-metoden) skal så vidt muligt søges restaureret og bevaret. Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde, enkeltstående træer bør bevares.
Der forefindes derudover andre bevaringsværdige bygninger i området. Nedrivning af bevaringsværdige bygninger
skal ske i overensstemmelse med Herning Kommunes procedure for nedrivning af bygninger.
Der skal sikres velbeliggende grønne friarealer og plantes træer på de større parkeringsarealer. For at forbedre boligmiljøet og friarealerne, skal der ved nyanlæg kunne plantes langs veje, stier og på friarealer.
Miljøet skal forbedres på vejstrækninger, hvor biltrafikken er til gene for boligerne.
Bebyggelsesforhold
• Bebyggelsesprocent: Højest 110 for området under ét.
•

Der kan etableres et underjordisk parkeringsanlæg. Dette areal medregnes ikke i forhold til den samlede bebyggelsesprocent.
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•

Etageantal: Minimum 2 etager for området som helhed. Maksimum 4 etager for området som helhed, dog maksimalt 2 etager for områdets sydøstlige del.

•

Bygningshøjde: Minimum 8,5 for området som helhed. Maksimum 16 meter for området som helhed, dog maksimalt 8,5 meter for områdets sydøstlige del.

Infrastruktur
Parkeringspladser: Mindst 1 pr. bolig. Ved indretning af ungdomsboliger og ældre-/handicapegnede boliger etableres mindst ½ p-plads pr. bolig. Parkeringen kan etableres i parkeringshus eller underjordiske parkeringsanlæg.
Ved udformning af vejnettet skal det tilstræbes, at uvedkommende gennemkørende trafik ikke forekommer i området.
Miljøforhold
Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.
Opholdsarealer
Mindst 50 % af boligetagearealet.
Ved etagebyggeri på 3 etager eller derover udlægges mindst 20 % af boligetagearealet.
Zoneforhold
Området ligger i byzone.
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Med kommuneplantillæg nr. 42 foreslås følgende bestemmelser for området
Herunder beskrives de nye, ændrede kommuneplanrammer.

Rammeområde 12.BL5
Blandet bolig- og erhvervsområde ved Møllegade, Overgade og Skolegade.
Områdets anvendelse
Området er udpeget som byomdannelsesområde. Den aktuelle anvendelse er sygehus. Indtil en udflytning af sygehusfunktionerne har fundet sted, må der ikke opføres yderligere bebyggelse end den, der er nødvendig for sygehusets drift. Andet bygger må kun realiseres i forbindelse med en omdannelse af området til blandet byområde.
Området skal anvendes til boliger samt kulturelle og rekreative formål, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner
samt ikke genegivende mindre værksteder og fremstillingsvirksomheder, kontorvirksomheder og andre liberale
erhverv. Der kan endvidere etableres café, restaurant og lignende med mulighed for udeservering.
Der kan i området etableres højst én butik med dagligvarer til områdets lokale forsyning. Herudover kan der
etableres mindre butikker med udvalgsvarer i forbindelse med værksteder som fx keramiker, guld- og sølvsmed,
designer/skrædder, cykelsmed samt butik med hjælpemidler, specialsko og lignende i tilknytning til wellness- og
sundhedsydelser.
Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner (etageareal, bygningshøjde og facadebredde) og arkitektonisk udtryk tilpasses den eksisterende bebyggelse i området, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.
Bebyggelse med høj bevaringsværdi (dvs. bebyggelse med bevaringsværdi 1-4 i henhold til SAVE-metoden) skal søges restaureret og bevaret. Ved lokalplanlægning skal bevaringshensyn vurderes i forhold til den fremtidige bymæssige sammenhæng og udvikling.
Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde, enkeltstående
træer bør bevares.
Der skal sikres velbeliggende grønne friarealer og plantes træer på de større parkeringsarealer. For at forbedre boligmiljøet og friarealerne, skal der ved nyanlæg kunne plantes langs veje, stier og på friarealer.
Bebyggelsesforhold
• Bebyggelsesprocent: Højest 110 for området under ét.
•

Der kan etableres underjordiske parkeringsanlæg. Dette areal medregnes ikke i forhold til den samlede bebyggelsesprocent.

•

Etageantal: Minimum 2 etager for området som helhed. Højest 6 etager omkring pladsdannelsen i områdets
centrale del. Maksimum 4 etager for den resterende del af området. Der kan ved lokalplanlægning gives mulighed for én tårnbygning i tilknytning til områdets centrale plads på min 12 etager og max 15 etager.

•

Bygningshøjde: Højest 24 meter omkring pladsdannelsen i områdets centrale del. Maksimum 16 meter for den
resterende del af området. Der kan ved lokalplanlægning åbnes mulighed for én tårnbygning i tilknytning til
områdets centrale plads med en højde på op til 55 m.

•

Kommuneplanramme 12.BL5 udgør detailhandelscenteret for Herning+.

•

Det samlede detailhandelsareal for område 12.BL5 må maksimalt være 2.400 m2.

•

Bruttoetagearealet for dagligvarebutik må højst være 1.200 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik højst 75 m2.
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Infrastruktur
Parkeringspladser: Mindst 1 pr. bolig og mindst 1 pr. 50 m2 butiks- og erhvervsetageareal. Ved indretning af ungdomsboliger og ældre-/handicapegnede boliger etableres mindst ½ p-plads pr. bolig.
Grundet områdets centrale placering skal der ligeledes i lokalplan stilles krav om etablering af cykelparkering.
Ved udformning af vejnettet skal det tilstræbes, at uvedkommende gennemkørende trafik ikke forekommer i området.
Miljøforhold
Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.
Opholdsarealer
Mindst 20 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.
Ved etagebyggeri på 3 etager eller derover udlægges mindst 10 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.
Ved etagebyggeri på 6 etager eller derover udlægges mindst 5 % af boligetagearealet og mindst 5 % af erhvervsetagearealet.

Zoneforhold
Området ligger i byzone.
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Vedtagelsespåtegning
Foreløbigt vedtaget af Herning Byråd den
På Byrådets vegne

Ulrik Hyldgaard
Formand, Byplanudvalget		

Jørgen Krogh
Direktør, By, Erhverv og Kultur
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Nuværende kommuneplanrammer
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Bilag 1

Miljørapport – ikke teknisk resumé
Lokalplan 12.BL5.1 og tillæg nr. 42 til Kommuneplan
2017 skal fastlægge overordnede rammer for omdannelse
af den gamle sygehusgrund til et aktivt, blandet bolig og
erhvervsområde i Hernings centrale byområde ved Gl.
Landevej, Møllegade og Skolegade. Lokalplan 12.BL5.1
udarbejdes som en såkaldt rammelokalplan, der fastlægger overordnede rammer for området. I efterfølgende
byggeretsgivende lokalplaner skal byggemulighederne
nærmere fastlægges som grundlag for områdets udbygning.
STATUS I OMRÅDER DER BLIVER BERØRT
Området er i dag i brug til sygehus og fuldt udnyttet med
bebyggelse til sygehusets funktioner.
Bebyggelsen i området afspejler sygehusets udvikling
gennem mere end 100 år og omfatter bevaringsværdige
bygninger, beplantning og sammenhænge, der bør bevares med planlægningen for området.
Eksisterende, relevante miljøproblemer
Trafik
Sygehuset genererer en del trafik til patienter, besøgende
ansatte, varelevering og sygetransport – herunder udrykningskøretøjer.
De omkringliggende veje Gl. Landevej og især Møllegade
er meget trafikerede.
Støj
Trafikken belaster lokalområdet med støj. Herunder
varelevering til området med lastbiler og udrykningskøretøjer.
MILJØMÅL
Planlægningen vurderes ikke at være i konflikt med de
overordnede miljømål, som de er fastlagt i Herning Kommuneplan 2017-2028.
PLANLÆGNINGENS MILJØPÅVIRKNINGER
Befolkning og menneskers sundhed
Trafik og støj
Planlægningens realisering vurderes ikke at medføre væsentligt øget trafik til området i forhold til den nuværende
anvendelse og hermed heller ikke øget støjbelastning herfra. Trafikken til lokalplanområdet estimeres at udgøre en
årsdøgnstrafik på ca. 3.029 køretøjer.
Lokalplanen stiller krav til støjbeskyttelse af nye boliger i
området.
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I bygge- og anlægsfasen vil der forbigående være øget
tung trafik og støj herfra, som vil påvirke i området.
Rekreative muligheder og sundhed
Planlægningen åbner for gode muligheder til kulturog fritidsaktiviteter. Herunder giver de grønne områder samt veje og byrum, som er velegnede til friluftaktiviteter og tilgodeser cyklister og fodgængere, gode
muligheder for spændende bymiljø og mulig-heder
for motion. Det har positiv effekt på sundheden for
områdets brugere og beboere.
Biologisk mangfoldighed, plante- og dyreliv
Området har minimalt med levesteder for dyre- og
planteliv og vurderes ikke at indeholde beskyttede
arter. Med planlægningens realisering vil der etableres
nye grønne opholdsarealer, som i meget begrænset
omfang vil give muligheder for dyre- og planteliv.
Landskab og bymiljø
Med sygehusets omdannelse vil bymiljøet i området
ændres markant. Planlægningens realisering vil åbne
for et nyt attraktivt bykvarter med nye oplevelser for
beboere og brugere i området og for de som passerer
igennem området.
Planlægningen reserverer areal til etablering af et
højhus med en højde på op til 55 m. Denne bygning
vil være markant i området og opleves i hele byen.
I de opfølgende byggeretsgivende lokalplaner skal
der fastlægges bestemmelser for højhusets nærmere udformning og i en miljøvurdering redegøres for
miljøpåvirkninger som skygge- og indbliksgener samt
stærke vinde omkring tårnets base.
Kulturarv
Planlægningen fastlægger bestemmelser, som skal
sikre bevaringen af områdets mest bevaringsværdige
bebyggelse og beplantning. Således er det gamle sygehus hovedbygning og ”Lægeboligerne” med lokalplanen sikret mod ændringer.
De særlige landskabelige værdier, som er knyttet til
lindealléen ved den gamle hovedbygning og haven ved
lægeboligerne med gamle, karaktergivende træer, er
ligeledes sikret med bestemmelser i lokalplanen.
Der er anden bebyggelse i området med høj eller
middel bevaringsværdi og betydning for områdets
historie, som kan fjernes, hvis det er hensigtsmæssigt
for områdets fremtidige udnyttelse. Det er behandlingsbygningen, Villa Rosenvænget, barakbygningerne
og den senere tilbyggede sydfløj til den gamle hovedbygning, som har høj og middel bevaringsværdi, der
kan nedrives.
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Der er ikke viden om arkæologiske interesser i området.
Grundvand og jordforurening
Området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser,
nitratfølsom anvendelse og indsatsplan for grundvandsinteresserne.
Det vurderes, at den fremtidige anvendelse til blandet bolig- og erhvervsområde ikke vil udgøre en væsentlig risiko
for forurening af jord og grundvand.
Overflade- og spildevand samt klimatilpasning
Spildevand håndteres efter kommunens spildevandsplan
og ledes til kloak. Det vurderes hermed ikke at medføre
væsentlig påvirkning af miljøet.
Mængden af overfladevand fra nedbør på tage og belagte
arealer vil ikke ændres med planlægningen, da området
er fuldt udbygget. Med områdets omdannelse gives der
mulighed for at etablere løsninger til lokal håndtering
af øgede nedbørsmængder, der kan mindske risici for
oversvømmelse.

Det vurderes ikke, at den samlede miljøpåvirkning
vil være større end de ovennævnte miljøpåvirkninger
tilsammen.
AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Trafikmiljøet kan forbedres ved at nedsætte hastigheden på vejene og skabe gode muligheder for fodgængere og cyklister.
Støjpåvirkninger kan reduceres med støjdæmpende
teknologi og/eller afskærmning mod de trafikerede
veje Møllegade og Gl. Landevej.
ALTERNATIVER TIL PLANEN
Hvis lokalplanen ikke gennemføres - 0-alternativet
Hvis planlægningen ikke gennemføres, kan sygehusgrunden ikke udvikles til nye formål. Hermed kan
området være svært at udnytte og medføre tomme
bygninger i det centrale byområde, som vil belaste
bymiljøet i Herning.

Klima

Andre undersøgte alternativer

Da området er fuldt udnyttet vurderes planlægning ikke
at medføre væsentlige ændringer i energiforbrug til opvarmning, drift og transport i området. Nyt byggeri åbner
dog for at anvende nyeste teknologier for energibesparelse og dermed begrænsning af udledning af drivhusgassen
CO2, der bidrager til den globale opvarmning.

Da planlægningen skal muliggøre udnyttelsen af et
konkret lokalområde, er der ikke undersøgt alternativer.

Affald
Affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt efter kommunens affaldsregulativer.
Materielle goder
Områdets udvikling vil skabe nye værdier i et eksisterende byområde. Desuden vil nye attraktive muligheder for
bosætning og erhvervsaktiviteter stimulere områdets og
byens økonomiske aktivitet.
Indbyrdes forhold mellem miljøpåvirkningerne
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OVERVÅGNING
Overvågning sker gennem varetagelse af kommunens
myndighedsopgaver i forhold til gældende miljølove,
naturbeskyttelseslov, byggelov og planlov.
Der vurderes ikke at være behov for yderligere overvågning.
BEGRÆNSNINGER I MILJØRAPPORTEN
I henhold til miljøvurderingsloven bygger miljørapporten på eksisterende viden, og der er ikke foretaget
nye undersøgelser af bl.a.: måling af sygehusområdets
eksisterende trafikmængder, beregning af støjpåvirkningen fra de lokale veje eller foretaget arkæologiske
forundersøgelser af planlægningsområdet.

