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LOKALPLAN nr. 78
Område til erhvervsformål mv. ved Askelund,
Aabenraa
Tillæg 46 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune
Lokalplanen ophæver delvist lokalplan M55 inden for lokalplanområdet.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom
skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar for planens
virkeliggørelse.
En lokalplan tinglyses på de ejendomme, den omfatter.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommunepla-nen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan,
- før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, og
- når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en
nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indﬂydelse på planlægningen. Et forslag til en
ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 8 uger, inden
byrådet må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Klagevejledning
Efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål
om planforslagets eller den endeligt vedtagne plans lovlighed, herunder dens
lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planforslaget eller den endeligt vedtagne plan.
Der kan derimod ikke klages over planforslagets eller den endeligt vedtagne
plans hensigtsmæssighed eller rimelighed. Desuden kan byrådets afgørelse
efter § 16 i lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke
er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.
Klagen skal være skriftlig og sendes til Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2,
6200 Aabenraa eller pr. mail: plan@aabenraa.dk. Kommunen videresender
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Aabenraa Kommune inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af planforslaget
eller den endeligt vedtagne plan.
For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Hvis du vil indbringe spørgsmål, om planforslaget eller den endeligt vedtagne
plan er lovligt tilvejebragt eller offentliggjort eller spørgsmål om byrådets afgørelse vedrørende miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets eller den endeligt vedtagne plans offentliggørelse.
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INDLEDNING

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 78 for et område til erhvervsformål mv.
ved Askelund, Aabenraa.
Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit:
Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold.
Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning
og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering af de tilladelser
og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder.
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med
lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Kortbilag
Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold, der kan visualiseres.

Offentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan nr. 78 og kommuneplantillæg nr. 46 har været offentliggjort i høring fra den 10. september 2014 til den 5. november 2014. Der er i
høringsperioden ikke indkommet indlæg til planlægningen.
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§
Rødekro
Lokalplanområdets
Aabenraa Kommune

placering

i

Nørreskov

Rise Skov

Søst Skov

Jørgensgård S kov

Aabenraa

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet ligger i det eksisterende erhvervsområde øst for motorvejen mellem Rødekro og Aabenraa, jf. ovenstående kort. Via Askelund og Erik
Jessens Vej er er der direkte adgang til motorvejsnettet og Aabenraa by, mens
området grænser op til Gammel Ribevej og det åbne land mod øst.
Planområdet grænser op til eksisterende erhvervsbebyggelse mod vest, mens
der ligger 3 boliger/landbrugsejendomme mod øst. Mod nord grænser området op til de ubebyggede dele af erhvervsområdet. Endelig ligger Aabenraa
Sygehus umiddelbart mod syd.

Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at supplere de nuværende anvendelsesbestemmelser for området med fritidsformål (dueslag) herunder knyttet
til virksomhedens aktiviteter inden for engrossalg af foder & dyreartikler.
Helt konkret skal planen sikre en lovliggørelse af et større eksisterende dueslag, der er opført på ejendommen. Dueslaget fremtræder som en række
sammensatte træpavilloner opstillet i ”hestesko”, jf. de viste fotos på s. 8.
Dueslaget fungerer bl.a. som ”udstillingsvindue” ifm. markedføring af virksomhedens salg af produkter relateret til brevduer, men anvendes desuden 4
måneder årligt (maj-august) til hold af op mod 1.600 brevduer fra hele Europa. Perioden afsluttes med en større ﬂyvekonkurrence sidst i august, med
deltagelse af ca. 600 gæster fra ind- og udland - en begivenhed med stor
betydning for både Aabenraa by og for brevduesporten i Danmark generelt.
I forbindelse med lokalplanlægningen gennemføres endvidere en generel opdatering og ”modernisering” af de gældende lokalplanbestemmelserne for
området, der blev fastsat i Lokalplan M55 tilbage i 1988. Der lægges bl.a.
vægt på at udbygningen af området sker med respekt for landskab, natur og
den omgivende bebyggelse.
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Luftfoto af eksisterende forhold.
Lokalplanens område er markeret
med hvide prikker.

Meldgaard A/S

!!
!!
!!!
!!!
!!!!!!!!!
!!!
!!!!!!!
!!!!

l
Aske
und

Ve

j

Gammel Ribevej

!!

!

ej

ev
ib

R
el

rik

s
en

!!!!!!
!!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

m
m
Ga

!! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
!
!!
!!!
!!!
!
!

!

!! !!!! !! ! !!
!!!!

Dueslag

! !!
!!
!!
!!

!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!

ss

Je

E

Eksisterende forhold
Området, der udgør et areal på ca. 11,9 ha, ligger i byzone og er privat ejet.
Lokalplanområdet afgrænses som vist på oversigtskortet s. 6 og omfatter
matr. nre. 270 og 437 af ejerlavet Rise-Hjarup, Rise under Aabenraa.
Kun den sydligste del af området er udbygget og rummer Meldgaard’s bygningskompleks med tilhørende arbejds- og manøvrearealer, oplag, parkering
mv.. Dueslaget er placeret i det nordvestlige hjørne af bygningskomplekset.
Der er samlet set ca. 14.200 m2 bebyggelse i området. Hovedparten af bebyggelsen er traditionelt erhvervsbyggeri i 2-3 etager med ﬂadt tag og facader i
lyse betonelementer. Hovedparten af de ubebyggede arealer ved virksomheden fremtræder med befæstelse, der afvander til regnvandsbassinet umiddelbart syd for. Vejadgang sker ved overkørsel til Askelund samt fra Gammel Ribevej.
Den nordlige del af området henligger delvist som naturareal med en § 3-beskyttet sø og delvist opdyrket. Der er afskærmende beplantning i form af levende hegn langs områdegrænsen mod Gammel Ribevej og delvist i de østlige
skel mod de tilstødende marker. Terrænmæssigt fremtræder området overvejende ﬂadt, men med en let stigning fra syd mod nord.
Endelig forløber der en højspændingsledning parallelt med Gammel Ribevej,
henover den østlige del af lokalplanområdet, jf. kortbilag 2.

6

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 78

REDEGØRELSE

Udsigt over lokalplanområdet fra Gammel Ribevej.

Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanområdet planlægges som hidtil anvendt til forskellige typer erhvervsformål inden for miljøklasse 2-4, herunder såvel fremstillings- og håndværksvirksomhed, som service, administration, engrossalg o.l..
Med planen åbnes endvidere mulighed for at indpasse bebyggelse og anlæg til
fritidsformål i form af dueslag. Etablering af dyrehold kræver særskilt dispensation fra Aabenraa Kommunes fjærkræregulativ med hjemmel i § 8 stk. 3 i
bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Der er tale om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, hvor det forudsættes, at foder
og gødning håndteres på forsvarlig vis efter nærmere retningslinjer.
Ved udstykning af grunde fastsættes en minimumsstørrelse på 3.000 m2.
Bebyggelse og ubebyggede arealer
Lokalplanen udfører i vid udstrækning de gældende overordnede bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der gælder således:
Maks. bebyggelsesprocent: 50
Maks. etager: 3
Maks. bygningshøjde: 18 m

Lokalplanområdet set ved indkørsel
til Askelund fra Gammel Ribevej.
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Panorama fra det indre ”gårdrum” ved dueslaget.

Placeringen af ny bebyggelse reguleres ved fastsættelse af byggelinjer - min.
10 m til veje og vejskel og min. 5 m til øvrige skel. Der gælder særlige bestemmelser for placering af ny bebyggelse (og beplantning) inden for beskyttelseszonen omkring højspændingsledningen.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser omkring materiale- og farvevalg på
bygningsfacader og tag, herunder rammerne for indpasning af solenergianlæg
samt omfang og placering af skilte. Hensigten er, at sikre området et harmonisk og sammenhængende visuelt udtryk.
Det samme gør sig gældende ift. områdets ubebyggede arealer, hvor der som
gennemgående princip skal anvendes levende hegn ved indhegning eller afskærmning af området. Der er dog mulighed for at etablere faste hegn, hvor
dette kan ske i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse. For de ubebyggede arealer gælder endvidere, at regnvand enten nedsives lokalt eller ledes
til det eksisterende regnvandsbassin mod syd.
Veje og parkering
Vejadgang til lokalplanområdet skal fortsat ske fra hhv. Askelund og Gammel
Ribevej. Nye interne veje i området skal anlægges med min. kørebanebredde
på 7 m og beplantede rabatter.
Parkeringsbehovet skal dækkes på egen grund efter kommunens generelle Pnorm. Større p-ﬂader kan af visuelle hensyn underopdeles vha. plantefelter,
fx træer suppleret med underbeplantning.

Dueslaget består af sammensatte
træpavilloner opstillet i ”hestesko”.
I baggrunden ses Meldgaards øvrige
bygninger.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2009 - rammer for lokalplanlægningen
Lokalplanområdet ligger inden for hhv. rammeområde 1.127.E (erhverv) og
rammeområde 1.128.E (erhverv).
Lokalplanområdet er beliggende i byzone.
Rammebestemmelserne for 1.1.127.E og 1.128.E udlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, hvor de motorvejsnære områder forbeholdes liberale
erhverv, administration og ﬁrmadomiciler uden behov for udendørs oplag. Øvrige områder kan desuden anvendes til fremstillingsvirksomhed, håndværk,
oplag, reparation og engroshandel. For rammeområde 1.1.127.E gælder, at en

Lokalplanområde

Kommuneplanens rammeområder
(Kommuneplan 2009)

!
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del af området må anvendes til særligt pladskrævende butikker, og gældende
miljøklasser er fastsat til 2-4.
For rammeområde 1.128.E er gældende miljøklasser fastsat til 2-6. Der er
endvidere fastsat en konsekvenszone på 300 m.
I begge rammeområder gælder følgende:
Bebyggelsesprocent: Maks. 50
Bebyggelsens rumfang: Maks. 5 m3/m2
Bygningshøjde/etagetal: Maks. 18 m/maks. 3 etager
Grundstørrelse: Min. 3.000 m2
Da lokalplanens anvendelsesbestemmelser ikke er i overensstemmelse med
kommuneplanens rammer er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse. Kommuneplantillægget - nr. 46 - er
indsat bagest.
Med kommuneplantillæg nr. 46 suppleres de nuværende anvendelsesbestemmelser i rammeområde 1.1.127.E og 1.1.128.E med fritidsformål (dueslag).

Kommuneplan 2009 - hovedstruktur og retningslinjer
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Området er omfattet af Vandplan 1.11 Lillebælt/ Jylland.
Områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med nitratfølsomme
indvindingsområder og indvindingsoplande til almene vandværker har højeste
prioritet for drikkevand. Derfor må arealanvendelse i særlige drikkevandsområder ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer
god grundvandskvalitet, skal fremmes.
De særlige drikkevandsinteresser knytter sig til den såkaldte Ribeformation,
der strækker sig videre mod nordvest over Rødekro og op midt i Sønderjylland. Lokalplanområdet ligger uden for indvindingsoplande til vandværker og
uden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Områdets anvendelse til
erhvervsformål ændres ikke, ligesom nye planlagte aktiviteter i området herunder foreningsformål med mulighed for midlertidigt dyrehold - ikke vurderes at medføre særlig risiko for grundvandsforurening.
Inden for området skal der ske separatkloakering og spildevandet skal ledes
til offentlig kloak. Der må desuden ikke uden kommunens tilladelse ske direkte nedsivning af regnvand/overﬂadevand fra bebyggede eller befæstede
arealer.
Landbrugsområder
Lokalplanområdet er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. For
særligt værdifulde landbrugsområder gælder, at ved inddragelse til andre formål end jordbrug, skal det dokumenteres, at der er taget de størst mulige
hensyn til landbruget. Arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en
planlægningsmæssig og funktionel begrundelse.
Dele af området anvendes fortsat til landbrugsformål, men landbrugspligten
er ophævet i området som helhed.
Skovrejsning
Lokalplanområdet ligger inden for et område, hvor skovrejsning er uønsket.
Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.
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Turistområder
Lokalplanområdet er delvist udpeget som turistområde. I turistområder kan
der udpeges arealreservationer til nye ferie- og fritidsanlæg. Lokalplanen er i
overensstemmelse hermed.

Gældende lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. M55 ”for et erhvervsområde
ved Egelund”, jf. kortet s. 11. Lokalplan nr. M55 aﬂyses for det område, som
er omfattet af nærværende lokalplan, ved den offentlige bekendtgørelse af
vedtagelsen af nærværende lokalplan.
Gamme l Ribevej

Gældende lokalplaner i og omkring
lokalplanområdet.

M 102

Pa
ul E

l vs

tr ø

ms

'

Ve
j

Gamme l Ribevej

Ege

lu n

d

LP017

!

! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !! !

!

M 55

! !!
!!
! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! !

!
! ! !
! !
!!
! !

! ! ! ! ! ! ! !
!

nd

!

As k elu

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!
! ! !
! ! !
! ! ! ! ! !!
! ! !

LP039
es
Kr

M 63

te

M 124

n
Ph
ilip
se

M 62

ns
Ve

LP038

j

! ! ! !

!!

!!

! ! ! !

Lokalplanområde

0

125

250

500 Meter

Eksisterende Lokalplan afgrænsning

Arkæologi
Museum Sønderjylland har i 2003 udført forundersøgelser i området, og har
endvidere i 2012 udført arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering vedr. matr.
nr. 270.
Både i og tæt omkring planområdet er der registreret ﬂere væsentlige fortidsminder. Ved forundersøgelser i 2003 blev der således fundet kogegruber og
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stolpehuller i den nordlige del af matr.nr. 347. Området blev ikke efterfølgende
udgravet. Nord for og umiddelbart øst for området er der udgravet bopladsspor fra bronzealderen. Disse bopladser kan meget vel strække sig ind på
planområdet.
Museet vurderer, at der meget høj risiko for at støde på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde inden for planområdet, og museet anbefaler derfor en
frivillig forundersøgelse af området, før anlægsarbejder igangsættes.
Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der ﬁndes væsentlige fortidsminder,
og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden anlægsarbejder
igangsættes.
Inden for områder, hvor der allerede er påvist fortidsminder, skal disse områder udgraves, før der kan ske anlægsarbejde.
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden, skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet, straks indstilles jf. Museumslovens § 27 og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev skal kontaktes.
Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvsstyrelsen, hvorvidt der skal
foretages en arkæologisk undersøgelse eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherren. Udgifterne afholdes dog
af Kulturarvsstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt
udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på
arealet.
I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til
større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger.
Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske
undersøgelser kan påføre bygherren, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser.

Naturbeskyttelse og byggelinjer
Natura 2000
Lokalplanområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura
2000 område). Nærmeste Natura 2000 område er ”Bolderslev Skov og Uge
Skov”, der ligger ca. 6 km syd for lokalplanområdet.
Det vurderes, at lokalplanen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle. eller rasteområder for de
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets Bilag IV.
Beskyttede naturtyper (NBL § 3)
I og omkring områdets nordlige del er der registreret to mindre søer, der er
beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det medfører, at søernes tilstand
ikke må ændres uden forudgående dispensation. Aabenraa Kommune er myndighed.
Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Der er ikke registreret beskyttede dyre- og plantearter (Bilag IV-arter) i området, men § 3 søerne udgør levesteder får både dyr og planter. Det vurderes
således, at lokalplanen ikke påvirker beskyttede dyre- og plantearter negativt.
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Beskyttet natur i og ved lokalplanområdet.
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Bygge- og beskyttelseslinjer
Området er omfattet af en 10 m beskyttelseszone (målt fra centerlinje) omkring højspændingsledningen i den østlige del af området. Inden for zonen må
der ikke etableres bebyggelse eller beplantning, der er højere end 7 m.

Miljø
Støj
Der er ikke mulighed for at indpasse støjfølsomme funktioner i området.
Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at aktiviteter i lokalplanområdet
ikke må påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de til enhver tid
gældende grænseværdier fastsat iht. Miljøstyrelsens vejledning (P.t. vejledning nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder”).
Grænseværdierne fastsættes i forhold til selve lokalplanområdet og i forhold
til naboområder, afhængigt af disse områders nuværende og planlagte anvendelse. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som virksomheden skal
overholde såvel inden for området som i naboområderne. I det aktuelle tilfælde gælder følgende vejledende grænseværdier (dag/aften/nat) for virksomhedsstøj:
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Lokalplanområdet:
Erhvervsområde med forbud mod generende virksomheder: 60/60/60 dB
Naboområder:
Erhvervsområde med forbud mod generende virksomheder: 60/60/60 dB
Det åbne land: Lokalplanens realisering og muligheden for indpasning af dueslag med op til
1600 duer giver ikke anledning til væsentlige ændringer af den daglige drift af
området, herunder støj relateret til driften og transport ud og ind af området.
Der vil dog ifm. det årlige ﬂyvestævne være væsentligt mere traﬁk til og fra
området samt støj relateret til stævneaktiviteterne. Dette vil dog begrænse
sig til én weekend årligt, hvorfor det vurderes, at lokalplanen ikke giver anledning til overskridelse af de gældende grænseværdier for støj fra erhverv.
Fjerkræhold
Etablering af dyrehold kræver særskilt dispensation fra Aabenraa Kommunes
fjærkræregulativ med hjemmel i § 8 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni
2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Der er tale om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, hvor det forudsættes, at foder
og gødning håndteres på forsvarlig vis efter nærmere retningslinjer der skal
medvirke til at forebygge og begrænse forskellige former for forurening og
gener fra dueslaget.
Jordforurening
En stor del af lokalplanområdet er registreret som forurenet på hhv. vidensniveau 1 og 2, jf. kortet s. 13. Området nord for de forurenede arealer er områdeklassiﬁcerede, mens den nordligste del er analysefrit område.
Flytning og håndtering af jord skal anmeldes til kommunen og skal i hovedparten af området ske iht. Jordﬂytningsbekendtgørelsen samt Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassiﬁcering og jordﬂytning.

Jordforurening i og ved lokalplanområdet.

14

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 78

REDEGØRELSE

Flyvesikkerhed - helikopterplads Aabenraa Sygehus
Ca. 1 km syd for dueslaget er der planlagt helikopterplads på Aabenraa Sygehus, jf. VVM-redegørelse fra december 2010. Der har derfor i forbindelse med
nærværende lokalplan været rettet henvendelse til traﬁkstyrelsen. Hvis der på
et tidspunkt skulle vise sig at være væsentlige ﬂyvesikkerhedsmæssige problemer relateret til dueslagets beliggenhed i forhold til helikopterpladsen, vil
Traﬁkstyrelsen foretage en nærmere vurdering af hvad der eventuelt kan gøres.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet hører til forsyningsområdet for Aabenraa - Rødekro Fjernvarme. Ny bebyggelse har tilslutningspligt.
Såfremt byggeri opføres som lavenergibyggeri, vil der i henhold til Planlovens
§ 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra tilslutningspligt til
fjernvarme.
Vandforsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes Arwos Vandforsyning.
Regn- og spildevand
Området er omfattet af Aabenraa Kommunes spildevandsplan og skal separatkloakeres.
Spildevand skal ledes via separate ledninger til offentlig spildevandsledning.
Regnvand kan tillades nedsivet på egen grund via faskine i det omfang, som
jordbundsforholdene muliggør det. Øvrigt regnvand forsinkes i regnvandsbassin inden aﬂedning til eksisterende vandløb i området.
Renovation
I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tømning
af affaldscontainere/beholdere, i henhold til pt. gældende affaldsregulativ af
1. januar 2008.
Affaldsbeholdere skal så vidt muligt placeres således, at renovationskøretøjer
uhindret kan køre frem til beholderne.

Servitutter
Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med
lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan.
Der er ikke ved lokalplanens udarbejdelse fundet private tilstandservitutter i
strid med lokalplanen.

Miljøvurdering
I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der
udarbejdes en miljøvurdering af:
1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
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2. Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Lokalplan nr. 78 og Kommuneplantillæg nr. 46 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.
Screening

Der er foretaget en screening af, om planlægningen kræver yderligere miljøvurdering i form af udarbejdelse af en miljørapport.
Det er i screeningsrapporten vurderet, at de ændringer som planforslagene
medfører, kun betyder en uvæsentlig ændret påvirkning af miljøet i forhold til
den nuværende situation.

Planforslagene er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf.
bilag nr. 2.
Konklusion

Det vurderes på baggrund af screeningen, at planerne ikke vil få væsentlig
indvirkning på miljøet.

Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages yderligere
miljøvurdering af lokalplan nr. 78 og Kommuneplantillæg nr. 46. Beslutningen
er offentliggjort sammen med planforslagene og er ikke påklaget indenfor
klagefristen på 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Tilladelse og dispensationer fra andre
myndigheder
Lokalplanens realisering forudsætter ikke, at der opnås tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.
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LOKALPLAN NR. 78
OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL MV. VED
ASKELUND, AABENRAA.
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål, herunder fritidsformål, som naturligt kan indpasses i området
at muliggøre indpasning af et dueslag,

at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre
udformning,
at sikre at området disponeres og bebygges i respekt for landskab, naturinteresser og eksisterende bebyggelse, og
at sikre vejadgang fra Askelund og Gammel Ribevej.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Rise-Hjarup, Rise
Matrikel nr.: 270 og 437,
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 17.12.2014
udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone. Lokalplanen ændrer ikke på zonestatus.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdets primære anvendelse er erhvervsformål i form af
fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplag, reparation, speditions- og
transportvirksomhed, servicevirksomheder og engroshandel.
I området kan endvidere indpasses bebyggelse og anlæg til fritidsformål i form af dueslag.

3.2

Der kan ikke etableres eller indrettes boliger eller selvstændig detailhandel i området, herunder særligt pladskrævende butikker.

3.3

Der må kun etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 2-4.

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 78
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4.

Udstykninger

4.1

Grunde må ikke udstykkes med mindre areal end 3.000 m2. Undtaget
herfra er grunde til tekniske anlæg til områdets forsyning, som kan udstykkes med en mindre grundstørrelse.

5.

Vej- og parkeringsforhold

5.1.

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Askelund og Gammel Ribevej i eksisterende tilslutninger som vist på kortbilag 2.

5.2

Nye interne veje/færdselsarealer skal udlægges i min. 10 m bredde og
anlægges med kørebane i fast belægning (asfalt/og eller belægningssten) i en bredde af min. 7 m. Kørebanen må kun udføres med fast
belægning i form af asfalt og/eller belægningssten. Rabatter skal fremtræde med græs og evt. suppleres med træer.

5.3

Inden for de interne færdselsarealer skal der udlægges areal til parkeringspladser i henhold til Aabenraa Kommunes gældende parkeringsregulativ af 25. juni 2008, (1 p-plads pr. 65 kvm. kontor, administration
og 1 p-plads pr. 100 kvm. lager) ligesom der skal sikres vendemulighed
for lastbiler, renovationsbiler o.l..

5.4

Parkeringspladser skal udføres med fast belægning i form af asfalt eller
belægningssten. Større sammenhængende parkeringsflader kan underopdeles vha. beplantning.

6.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom.

6.2

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager med en bygningshøjde på max. 18 m målt fra et eller flere niveauplaner, som fastsættes
nærmere af bygningsmyndigheden.

6.3

Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres tekniske
installationer og solenergianlæg med en højde på op til 3 meter målt fra
tagfladens øverste kant.
Endvidere kan bygningshøjden fraviges, hvor hensynet til virksomhedens drift nødvendiggør det - fx for siloer, skorstene, antennemaster
o.l..

6.4

Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere vejskel end 10 meter og ikke
nærmere end 5 m til øvrige skel.
Ny bebyggelse må ikke opføres inden for byggelinje langs Gl. Ribevej,
som er 17,5 m målt fra vejmidte plus 2 x højdeforskellen + 1 meter, jf.
kortbilag 2.
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6.5

Inden for en zone på 10 m omkring højspændingsledningen langs Gammel Ribevej må der ikke etableres bebyggelse eller beplantning, der er
højere end 7 m målt fra eksisterende terræn. Jævnfør kortbilag 2.

6.6

Bebyggelse til fritidsformål (dueslag) må opføres med en maks. bygningshøjde på 4 meter.
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7.

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Bebyggelsens facader må kun fremstå i tegl, træ, stål, ﬁbercement, glas
og beton. Teglstensmure kan stå som blank mur, pudsede eller vandskurede. Mindre facadepartier kan fremtræde med metalbeklædning
som zink, aluminium o.l..
Endelig må facader fremstå som grønne/beplantede facader.
Uanset ovenstående kan der integreres eller monteres solenergianlæg,
såfremt disse er plane med facaden og ikke er til væsentlig gene for
omgivelserne.

7.2

Farvemæssigt må facader kun fremtræde i farver dannet af sort, grå,
hvid, jordfarver eller materialernes naturfarve.

7.3

Der må ikke anvendes reﬂekterende tagmaterialer, herunder glaserede
eller ædelengoberede tagsten. Undtaget herfra er solenergianlæg og
ovenlysvinduer.

7.4

Der kan opsættes facadeskilte med ﬁrmanavn og logo (maks. 2 pr. virksomhed) med en størrelse på op til 8 m2. Der må ikke skiltes på tagﬂader.
Der må endvidere opsættes 1 skiltepylon pr. virksomhed med en højde
på maks. 5 m. Bredden må ikke overstige 1/4 af højden. Hvis der er
ﬂere virksomheder på samme grund skal skiltningen samordnes på
samme pylon. Pylonen kan belyses inddirekte med en fast ubevægelig
lyskilde.
Der kan opsættes lave henvisningsskilte ved veje- og parkeringsarealer
samt mindre orienteringsskilte ved indgange o.l..
Endelig må der opstilles 3 ﬂagstænger i gruppe pr. grund.

8.

Ubebyggede arealer

8.1

Ubebyggede arealer, som ikke befæstes, skal anlægges med græs eller
anden beplantning.

8.2

Terrænet må reguleres med maksimalt +/- 1,0 m i forhold til eksisterende terræn. Der kan dog ske nødvendig terrænregulering ved tilslutning af veje samt anlæg af parkeringsarealer o.l..
Terræntilpasning skal ske som blødt afrundede skråningsanlæg og ikke
støttemure o.l..

8.3

Mod Gl. Ribevej skal der etableres et afskærmende beplantningsbælte
med en bredde på min. 10 m.

9.

Miljø- og forsyningsforhold

9.1

Ny bebyggelse til ophold skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i henhold til Aabenraa Kommunes varmeplan. Undtaget herfra er bebyggelse, der opføres som lavenergihuse iht. bygningsreglementets til enhver
tid gældende bestemmelser.

9.2

Ledningsanlæg o.l. må kun fremføres som jordkabler.
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9.3

Synlige tekniske installationer på tag og facader skal så vidt muligt integreres i bygningskroppen og fremtræde som en veltilpasset del af
facade eller tag.

9.4

Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj (p.t. vejledning
nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder”).

9.5

Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til
områdets forsyning, fx transformerstationer o.l, såfremt anlæggene
placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne.

9.6

Regnvand fra området skal nedsives eller ledes til det eksisterende
regnvandsbassin syd for lokalplanområdet.

10. Forudsætninger for ibrugtagning
10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i henhold til Aabenraa Kommunes varmeplan. Der
gælder dog særlige undtagelser for lavenergibebyggelse, der er deﬁneret efter planlovens § 21a. Se lokalplanens retsvirkninger punkt 3.
10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkering jf. §
5.3 - 5.4.

11. Servitutter og lokalplan
11.1 Lokalplan nr. M 55 for et erhvervsområde ved Egelund, vedtaget af
Aabenraa Byråd juli 1988, ophæves for den del, der ligger inden for
nærværende lokalplanområde.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort, og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den
endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte
som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i
overensstemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i
overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde m.v.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

retsvirkninger
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Lokalplanens retsvirkninger
1.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme,
der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.

2.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af
en ny lokalplan.

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som
betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres
som lavenergibebyggelse, der opfylder bygningsreglementgets krav for
lavenergibebyggelse.

4.

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat
ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

5.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens § 18.

6.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning
Lokalplan nr. 78 er vedtaget af Aabenraa Byråd den 17. december 2014.
Vedtagelsen er offentliggjort den 7. januar 2015.
Pbv

Thomas Andresen
Borgmester
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Niels Johannesen
Kommunaldirektør
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KORTBILAG 1:
LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING
Dato: 21. marts 2014
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Højspænding, 10 m zone, jf. § 6.7

Vejadgang

Beplantningsbælte, jf. § 8.3

Vejbyggelinje, jf. § 6.6

Beskyttet vandhul (nbl § 3)

KORTBILAG 2:
LOKALPLANKORT, OMRÅDETS DISPONERING
Dato: 1. juli 2014
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Forslag

TILLÆG NR. 46
til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune
Kommuneplantillæg nr. 46 er udarbejdet med henblik på at lovliggøre et større eksisterende dueslag, der er opført på ejendommen matr. nre. 270 og 437
af ejerlavet Rise-Hjarup under Aabenraa, tilhørende Meldgaard A/S.
Med kommuneplantillæg nr. 46 suppleres de nuværende anvendelsesbestemmelser i rammeområde 1.1.127.E og 1.1.128.E med fritidsformål (dueslag).
Rammeområdernes afgrænsning eller øvrige bestemmelser ændres ikke.

Klagevejledning
Efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål
om planforslagets eller den endeligt vedtagne plans lovlighed, herunder dens
lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planforslaget eller den endeligt vedtagne plan.
Der kan derimod ikke klages over planforslagets eller den endeligt vedtagne
plans hensigtsmæssighed eller rimelighed. Desuden kan byrådets afgørelse
efter § 16 i lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke
er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.
Klagen skal være skriftlig og sendes til Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2,
6200 Aabenraa eller pr. mail: plan@aabenraa.dk. Kommunen videresender
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Aabenraa Kommune inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af planforslaget
eller den endeligt vedtagne plan.
For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Hvis du vil indbringe spørgsmål, om planforslaget eller den endeligt vedtagne
plan er lovligt tilvejebragt eller offentliggjort eller spørgsmål om byrådets afgørelse vedrørende miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets eller den endeligt vedtagne plans offentliggørelse.
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Nye kommuneplanrammer - område 1.1.127.E
og 1.1.128.E.
Ændringer i rammebestemmelserne
er vist med rød kursiv-tekst.

Anvendelse
1.1.127.E
Egelund
Erhvervsområder med bl.a.
større
fremstillingsvirksomhed

Anvendelse
Bebyggelsens art

Bebyggelsens omfang
grundstørrelse mv.

e
Erhvervsområde
De motorvejsnære områder
forbeholdes liberale
erhverv, administration,
ﬁrmadomiciler uden behov
for udendørs oplag. Øvrige
områder kan desuden
anvendes til fremstillingsvirksomhed, håndværk,
oplag, reparation og
engroshandel. En del af
området kan bruges til
butikker, der forhandler
særlige pladskrævende
varegrupper. Område inden
for lokalplan 78 kan
desuden anvendes til
fritidsformål (dueslag).

Anvendelse
Bebyggelsesprocent: maks.
50
Bebyggelsens rumfang i m3
i forhold til grundarealet i
m2: 5

Plan- og zonestatus
Anvendelse
Gældende lokalplaner og
byplanvedtægter: Lokalplan
M 55, M 63 og 78.
Byzone

Bygningshøjde: maks. 18 m
Etageantal maks. 3
Grundstørrelse mindst:
3000 m2

Der kan etableres anlæg/
virksomheder i miljøklasse
2-4.
Anvendelse
1.1.128.E
Egelund
Udbygget erhvervsområde

e
Erhvervsområde
De motorvejsnære områder
forbeholdes liberale
erhverv, administration,
ﬁrmadomiciler uden behov
for udendørs oplag. Øvrige
områder kan desuden
anvendes til fremstillingsvirksomhed, håndværk,
oplag, reparation og
engroshandel. Område
inden for lokalplan 78 kan
desuden anvendes til
fritidsformål (dueslag).

Anvendelse
Bebyggelsesprocent: maks.
50
Bebyggelsens rumfang i m3
i forhold til grundarealet i
m2: 5

Anvendelse
Gældende lokalplaner og
byplanvedtægter: Lokalplan
M 55 og 78.
Byzone

Bygningshøjde: maks. 18 m
Etageantal maks. 3
Grundstørrelse mindst:
3000 m2

Der kan etableres anlæg/
virksomheder i miljøklasse
2-6.
Der fastlægges en
konsekvenszone på 300 m.
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Kommuneplantillægget vedrører
del af rammeområde 1.1.127.E og
1.1.128.E - svarende til lokalplan
nr. 78.
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Boligområder

Naturopmråder - Jordbrug

Perspektivområde bolig

Blandet bolig- og erhvervsområder

Offentlige formål

Perspektivområde erhverv

Centerformål

Sommerhusområde

Byzone

Erhvervsområde

Tekniske anlæg

Kommuneplantillæg

Fritids og Ferieformål (Rekreative områder)

Trafikanlæg

Landsbyområde

Vindmøller
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Vedtagelsespåtegning
Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er vedtaget af
Aabenraa byråd den 17. december 2014.
Vedtagelsen er offentliggjort den 7. januar 2014.

Pbv
Thomas Andresen
Borgmester
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Niels Johannesen
Kommunaldirektør
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Lokalplan nr. 78 og
Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, KME (Kultur, Miljø & Erhverv) i
samarbejde med COWI.
Offentliggjort den 7. januar 2014.
Tryk: Aabenraa Kommune.
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved
henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

