
Hvidbog 
Vurdering af høringssvar til lokalplan 316.09 for boliger på Dønnevældevej i Græsted. 
Forslag til nyt plangrundlag har været fremlagt offentligt i perioden fra den 29.06.2020 til den 04.08.2020. Der er modtaget 2 høringssvar i 
offentlighedsfasen. 
I det følgende gennemgås de modtagne høringssvar med administrationens vurderinger og anbefalinger. Bygherres eventuelle bemærkninger til 
høringssvarene fremgår af nedenstående.
Høringssvarene er medtaget i uddrag. 

Oversigt over emner i høringssvar:
 Trafikstøj og støjafskærmning (høringssvar nr. 1 og 2)

Nr.Afsender Resumé af høringssvaret Administrationens vurdering og anbefaling Forslag til ændring i lokalplanen

1 Line og Niels 
Rasmussen
Vibevej 6B

Et støjværn vil kaste støj tilbage til vejen og videre 
til husene på den modsatte side.

Der skal ikke opsættes støjværn, men i stedet 
skal Dønnevældevej på stykket fra den ene til den 
anden rundkørsel, gennemgå støjreducerende 
behandling. Der skal laves fartdæmpende tiltag, 
der skal være cykelsti i begge retninger. Der skal 
laves fortov, bussluser og fodgængerovergang 
ved Breddam.

Med udsigt til flere beboere og gerne 
børnefamilier, opfordres kommunen til at være på 
forkant med en stigende trafik. 

Lokalplanen regulerer ikke forhold uden for planområdet 
såsom begrænsning af fartgrænsen eller etablering af 
cykelstier/fortove langs Dønnevældevej, da der ikke er 
hjemmel til dette i planloven. Der er ingen aktuelle planer om 
fartbegrænsende tiltag på Dønnevældevej.

Administrationen vurderer, at de foreslåede tiltag ikke kan 
reguleres i lokalplanen.

Administrationen anbefaler at §10.1 i lokalplanen ændres fra 
”Støjskærme skal fremstå transparente eller i andet 
materiale, der fremstår som en vækstvæg med 
beplantning, eller en kombination heraf.” 

til 
”Støjskærme skal være støjabsorberende på begge sider 
og fremstå som en vækstvæg med beplantning”

Herved gives der kun mulighed for at opføre støjskærme, 
der er støjabsorberende, så tilbagekast af støj undgås. 
Derved kastes støjen ikke over til naboerne syd for 
Dønnevældevej.

Ændring af §10.1
”Støjskærme skal være 
støjabsorberende på begge sider 
og fremstå som en vækstvæg 
med beplantning”

2 Ulla og Claes 
Riishede
Dønnevældevej 

Der har altid været meget trafik og trafikstøj (på 
Dønnevældevej) og ofte kører folk for stærkt.
En støjvold på 2 meter langs Dønnevældevej på 

Se bemærkninger under punkt 1
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5 planområdet vil forstærke trafikstøjen, som 
allerede er meget høj, hos os på den modsatte 
side af Dønnevældevej.
I stedet burde farten sættes ned, evt. til 40 km i 
timen imellem de to rundkørsler (den anden ved 
Breddammen). Mange, især skolebørn, krydser 
vejen og vi hører mange hårde opbremsninger 
dagligt op mod rundkørslen ved Mårumvej. 
Ved at sænke farten, mindskes støjen og 
trafiksikkerheden fremmes fremfor at skærme sig 
imod støj.


