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Offentlighedsperiode fra den 25. april til den 20. juni 2012
Klagefrist for miljøscreening er den 23. maj 2012

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 kommuneplanen, 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 planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget.
Der kan derimod ikke klages over planforslagets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller pr. e-mail: nmkn@nmkn.dk. Klagen skal
være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanen.
For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Hvis du vil indbringe spørgsmål, om planforslaget er lovligt tilvejebragt eller
offentliggjort eller spørgsmål om byrådets afgørelse vedrørende miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for lokalplanens
offentliggørelse.
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INDLEDNING

AABENRAA KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55
Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 55 for et erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev og tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.
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.
Kommuneplantillæg
Omfatter ændringer til kommuneplanen, herunder f.eks. nye rammebestemmelser for området.

Offentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan nr. 55 og forslag til kommuneplantillæg nr. 29 er offentliggjort den 25. april 2012. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtages senest den 20. juni 2012 af:
Aabenraa Kommune
Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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Hostrup Sø
Årtoft Plantage

Kliplev

Søgård Skov

Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune
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Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Kliplev og er en del af et
større erhvervsområde nord og syd for Bjerndrupvej. Området ligger nogle få
hundrede meter fra tilslutningsanlægget til motorvej E45 og Sønderborg-motorvejen.

Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme efterspørgsel efter arealer til
nye miljø- og transporttunge virksomheder tæt ved motorvejssammenfletningen og disses tilslutning til Bjerndrupvej ved Kliplev.
Lokalplanen har således til formål, at åbne mulighed for etablering af miljø- og
transporttunge virksomheder i den midterste del af området og lettere erhvervsvirksomheder i den øvrige del af området.
Samtidig er det hensigten at skabe et attraktivt industriområde, hvor et grønt
naturområde med mose og sø og kulturhistoriske spor omkring Hærvejen/
Oksevejen bliver en integreret del af området. Lokalplanen skal desuden sikre
mulighed for at opretholde en vandrerute og national cykelrute langs Hjerneshøjvej til Oksevejen.
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Lokalplanområde
Matrikelafgrænsning
Bygninger

Eksisterende forhold
Området er beliggende nordvest for Kliplev ved Bjerndrupvej og ligger således
i nærheden af afkørslerne til Sønderjyske Motorvej og Kliplev-Sønderborgmotorvejen. Området har et areal på cirka 54 ha.
Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Bjerndrupvej og erhvervsområderne
syd for denne. Mod øst afgrænses området af Kliplev Industripark og mod
nord ligger området ud til det åbne land, Bjerndrup Mølleå og Aartoft Plantage.
Mod vest afgrænses området af en par ejendomme omkring krydset Gammel

Lokalplanområdet set fra Bjerndrupvej med den nuværende bebyggelse
langs Hjerneshøjvej
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Oksevej, Hjerneshøjvej og Aartoftvej.
Hjerneshøjvej gennemskærer området i øst-vestgående retning. Omkring
Hjerneshøjvej ligger et par boliger, en nedlagt landbrugsejendom og en virksomhed (kreaturmarked).
Området er vejbetjent fra Bjerndrupvej via vejen Kliplev Industripark og Hjerneshøjvej. Den vestlige del af Hjerneshøjvej er grusvej og er ikke egnet til
tung trafik.
Terrænet er svagt faldende fra Bjerndrupvej ned mod Bjerndrup Mølleå og et
moseområde med en sø i den østlige del af området. Der er en meget karaktergivende beplantning omkring de nuværende ejendomme, mosen og langs
Hjerneshøjvej samt enkelte levende hegn, som opdeler områdets marklodder.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter matr. nr. 13, 18, 110, 906, 907, 1018, 1019a Kliplev,
Kliplev ejerlav samt del af vejlitra 7000r og 7000x. Bortset fra et område omfattet af lokalplan nr. 14-14, der ligger i byzone, er hele området beliggende i
landzone. Området beliggende i landzone overføres til byzone i forbindelse
med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1.
Områdets anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål i form af speditions- og
transportvirksomheder, fremstillingsvirksomheder, håndværksvirksomheder,
lagervirksomheder, reparationsvirksomheder, engroshandel, servicevirksomheder og administration. Der kan endvidere placeres mindre butikker til salg
af den enkelte virksomheds egne produkter. Bruttoarealet for den enkelte butik til salg af virksomhendens egne produkter må ikke overstige 200 m².
Der må kun etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 2-6 efter Håndbog
om Miljø og Planlægning. Området zoneinddeles efter miljøklasse som vist på
kortbilag 3.
Der må ikke etableres nye boliger i området.
Udstykning
Grunde må ikke udstykkes med en grundstørrelse på mindre end 3.000 m².
Ved udstykning af lokalplanområdet kan nogle af de udlagte grønne områder
indgå som en del af de enkelte grunde. Se kortbilag 2.
Grunde må ikke udstykkes med en facadelængde, der er mindre end 30 meter.
Grunde til transformatorstationer, regnvandsbassiner og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning, må udstykkes med en mindre
grundstørrelse.
Veje og stier
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bjerndrupvej ad vejen Kliplev Industripark.
Kliplev Industripark bliver hovedgangsvej til området og fortsættes ind i lokalplanområdet mod nord. Der kan etableres en ny adgang fra Bjerndrupvej cirka
275 meter fra Hjerneshøjvejs tilslutning til Bjerndrupvej. Vejen vil efterhånden
som lokalplanområdet udbygges blive forbundet med Kliplev Industripark. Vejen benævnes A-B på lokalplanens kortbilag 2 og 3.
Adgangsvejen udlægges i en bredde på mindst 15 meter og med en kørebanebredde på mindst 7 meter. Det brede vejtracé giver mulighed for etablering af
åbne grøfter langs vejen.
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Nye overkørsler og vejtilslutninger til adgangsvejen må ikke placeres nærmere
tilslutningen til Bjerndrupvej end 100 meter.
Der kan etableres stikveje til adgangsvejen efter behov. Stikvejene skal udlægges i en bredde af mindst 10 meter og med en kørebanebredde på mindst
6 meter.
Der er tinglyst vejbyggelinje langs Bjerndrupvej på 20 meter + højdetillæg på
2 gange højdeforskellen + 1 meter målt fra vejmidte. Den planlagte bebyggelse skal respektere vejbyggelinjen. Arealet mellem byggelinjen og vejskellet
skal friholdes for anlæg af blivende karakter.
Der er dobbeltrettet cykelsti langs Bjerndrupvejs sydside og underføring af
denne til lokalplanområde ved vejen Kliplev Industripark. Stien har forbindelse
til Hjeneshøjvej. Den øst-vestgående del af Hjerneshøjvej nedklassificeres til
sti. Stien er markeret a-b på kortbilag 2. Der vil fortsat være kørende adgang
til de to boliger i området, sålænge disse opretholdes som boliger. Endvidere
vil landbrugskørsel være tilladt indtil hele området er taget i brug til erhvervsformål.
Parkering
Der etableres parkeringspladser i henhold til parkeringsregulativ for Aabenraa
Kommune 2008.

Parkeringspladserne udføres med fast belægning som asfalt eller betonbelægningssten.
Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning
Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun fremføres som jordkabler. Parabolantenner må ikke opsættes på bygningernes tage og de facader, der
vender ud for Bjerndrupvej og afgangsvejen A-B.
Højspændingsledningerne i nordøstlige del af lokalplanområdet giver begrænsninger i forhold til byggeri og beplantning under og i et bælte langs
ledningerne.

Bebyggelsens omfang, placering og udformning
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager og bygningshøjden må ikke
overstige 16 m målt fra niveauplaner, som fastlægges nærmere af bygningsmyndigheden. Der må endvidere opføres siloer og blandeanlæg med en højde
på op til 30 meter i det område, der jævnfør kortbilag 3 må anvendes til
klasse 4-6 virksomheder i henhold til Håndbog om miljø og planlægning.
Skorstene og antennemaster må ikke opføres med en højde, der overstiger 45
meter målt fra niveauplaner, som fastlægges nærmere af bygningsmyndigheden jf. bestemmelserne i bygningsreglementet. Ventilationsanlæg og
solenergianlæg på bebyggelsens tage må ikke udføres med en større højde
end 3 meter målt fra tagfladens øverste kant.
Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere skel end 5 meter. Ny bebyggelse
med en bygningshøjde, der overstiger 10 må ikke opføres nærmere skel end
10 meter. Mod Bjerndrupvej må bebyggelse ikke opføres nærmere vejskellet
end 15 meter. Byggelinjen langs Bjerndrupvej skal ligeledes respekteres.

Ny bebyggelse skal placeres mindst 10 meter fra vejskel langs de interne
adgangsveje.
Terrænregulering må ske indtil +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn
eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn.
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Bebyggelsens fremtræden
Lokalplanen giver mulighed for store bygningsvolumener. Derfor er farvesætningen af disse bygninger vigtige i forhold til det omgivende landskab. Bebyggelsens facader må kun fremtræde i farver dannet af sort, grå, hvid eller
jordfarver. Jordfarvernes farvetekniske navne er: engelskrød, okker, terra di
sienna, umbra, italienskrødt og dodenkop.
Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede eller
ædelengoberede tagsten. Solenergianlæg og ovenlysvinduer er undtaget i forhold til reflekterende materialer.
For at sikre et godt helhedsindtryk i området må reklamering og skiltning kun
finde sted på følgende måder: På bebyggelsens facader og dermed ikke på
tagflader, som 1 skiltepylon for hver virksomhed og som lave henvisningsskilte ved indkørslen til virksomheden. Der kan endvidere opstilles et mindre
antal flagstænger på hver grund.
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Ubebyggede arealer
Lokalplanen udlægger et grønt område omkring det eksisterende moseområde og sø således at der kan holdes en respektafstand mellem erhvervsområdet og naturområdet. Der udlægges i øvrigt grønne kiler som vist på kortbilag
2. De grønne områder skal udlægges i græs og beplantes med grupper af
træer og buske eller solitære træer. Græsarealer kan suppleres med vækster,
der normalt findes på overdrevsarealer og andre ekstensivt udnyttede græsarealer.
De levende hegn og enkeltstående træer, der vist på kortbilag, 4 skal bevares.
Der må foretages gennembrud af hegn til veje, stier og ledninger.
For at sikre en åben karakter og adgang til naturområdet for områdets dyreliv,
må de grønne områder ikke indhegnes. Det gælder også de udlagte grønne
områder, der ligger inden for erhvervsgrundene.

For at sikre, at området får en grøn og ryddelig karakter, skal ubebyggede
arealer, der ikke anvendes til køre-, parkerings- og gangarealer eller vareoplag fremstå i græs og må derudover kun beplantes med grupper af træer og
buske eller solitære træer.
Udendørs oplag af varer skal afskærmes af hegn, beplantning eller mur som
har en tilstrækkelig højde, således at vareoplaget ikke er synligt.
Lokalplanen giver mulighed for virksomheder, der har behov for større oplag
og som er vanskelige at afskærme på samme måde som mindre oplag. Bestemmelsen vedrørende oplag gælder således ikke såfremt det drejer sig om
større oplag af jord, sand, sten, asfalt og andet lignende materiale i forbindelse med forarbejdning og produktion. Oplaget må dog i den forbindelse ikke
have en højde, der overstiger 10 meter og må kun ske i de områder, hvor der
må etableres miljøklasse 4-6 virksomheder jf. Håndbog om miljø og planlægning. Se kortbilag 3.

Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere
af grunde inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal forestå
drift og vedligeholdelse af fællesarealer inden for lokalplanens område, så som
veje, stier og grønne område med tihørende beplantning.
Byrådet kan kræve, at grundejerforeningen optager medlemmer fra tilstødende områder, såfremt lodsejere inden for disse områder ønsker dette.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan
Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Lokalplanområdet ligger i landzone og er omfattet af rammeområde 3.3.020.E.
Rammeområdet må anvendes til erhvervsformål som speditions- og transportvirksomheder, fremstillingsvirksomheder, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administrarion. Der kan etableres anlæg/virksomheder i
miljøklasse 2-6.
Bebyggelsesprocent maks. 50 og bygningshøjde maks. 16 meter.
Der stilles krav til udlæg af grønne områder, udformning af bygninger og arealernes udformning og anvendelse, bl.a. skiltning, afskærmning af udendørs
oplag og at arealer til oplag holdes i ryddelig stand.
Lokalplanen er i overstemmelse med kommuneplanens anvendelses- og bygningsregulerende bestemmelser for området. Der ønskes en mindre ændring
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af rammeområdeafgrænsningen og mulighed for at opføre silo- og blandeanlæg med højde på op til 30 meter. Der er således udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 29. Se side 33.
Kommuneplan 2009 - Energianlæg
I lokalplanområdets nordøstlige del er der en højspændingsledning, der er
fremført som luftledninger på master. Kommuneplanens retningslinje 6.3.2
fastsætter en vejledende konsekvenszone på 50 meter på hver side af ledningen. Inden for konsekvenszonen må der som hovedregel ikke udlægges områder til miljøfølsom anvendelse, herunder til spredt bebyggelse. Høje konstruktioner som f.eks. antenner og skorstene, der forventes opført i en højde,
der er højere end ledningsnettet, bør placeres i en vandret afstand fra højspændingstraceens deklarationsbælte, der svarer til konstruktionens højde.
Dette er for at sikre mod driftsforstyrrelser ved en eventuel væltning. Byggeri,
anlæg og beplantning skal uanset bestemmelserne i denne lokalplan respektere deklarationens bestemmelser.
Kommuneplan 2009 - Særligt værdifulde landbrugsområder
Lokalplanområdet ligger i område udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde i henhold til kommuneplanens retningslinje 7.1.2. Udlæg af arealer til
byudvikling i særligt værdifuldt landbrugsområde kræver en særlig planlæg-

BJERNDRUPVEJ
BJERNDRUPVEJ

HÆ
J
RVE

Beskyttede naturområder,
åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje
og fortidsminder

EN

0

Lokalplanområde
Matrikelafgrænsning
Bygninger
Vejbyggelinier
Fortidsminder
Fortidsmindebeskyttelseslinjer

12

Fredede områder
Sø og åbeskyttelseslinjer
Skovbyggelinje
Eng
Mose
Sø

75

150

300 Meter

LOKALPLAN NR. 55

REDEGØRELSE

ningsmæssig begrundelse. Formålet med udpegningen er at beskytte de betydelige landbrugsinteresser.
Området er samtidig med udpegningen som særligt værdifuldt landbrugsområde omfattet af rammeområde 3.3.020.E som må anvendes til erhvervsformål og skal overføres til byzone. Den planlægningsmæssige begrundelse for
at inddrage området til byudviklingsformål er, at en større transporttung virksomhed har ønsker om at placere sig tæt motorvejsafkørslen. De nuværende
ledige erhvervsarealer syd for Bjerndrupvej i Kliplev er ikke store nok til at
rumme den pågældende virksomhed. Der må endvidere ikke placeres virksomheder af denne type i erhversvområdet syd for Bjerndrupvej.
Hele rammeområdet lokalplanlægges samlet, idet der ønskes mulighed for
etablering af andre transporttunge virksomheder og virksomheder op til miljøklasse 6 jf. Håndbog om miljø og planlægning. Det vil sige virksomheder, der
skal placeres i en god afstand fra miljøfølsomme anvendelser som f.eks. boliger. De uunyttede dele af området skal fortsat drives landbrugsmæssigt ind til
de tages i brug til de formål lokalplanen åbner mulighed for.
Kommuneplan 2009 - Landskab
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områder, der er udpeget som værdifuldt landskab. De værdifulde landskaber
skal som hovedregel friholdes for tekniske anlæg, byudvikling eller nye bebyggelser, der skæmmer landskabet.
Den østligste del af området er udpeget som værdifuldt landskab. Udpegningen som værdifuldt landskab omfatter et stort område mellem Hostrup Sø i
nord og Flensborg Fjord mod syd. Området, der i lokalplan 14-14 er udlagt til
erhvervsformål, er undtaget af udpegningen. Ligeledes vil udpegningen som
værdifuldt landskab bortfalde inden for rammeområde 3.3.020.E med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 29.
Anvendelsen af den østlige del af området til erhvervsområde er således ikke
i overensstemmelse med retningslinje 7.5.1.
Lokalplanområdet ligger i udkanten af det udpegede område, hvor landskabet
i forvejen er påvirket af motorvejanlægget Sønderjyske motorvej og Sønderborgmotorvejen og vil blive yderligere påvirket af den erhvervsbebyggelse,
der kan etableres i henhold til lokalplan nr. 14-14.
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om grønne kiler og afskærmende
beplantning, der skal være med til at give en god landskabelig afgrænsning
mod det værdifulde landskab nord for lokalplanområdet, herunder Bjerndrup
Mølleå, engarealerne omkring denne og de åbne vidder over mod Oksevejen/
Hærvejen og op mod Aartoft Plantage.
Kommuneplan 2009 - Friluftsliv og naturoplevelser
Der må jf. kommunenplanens retningslinje 9.5.1 ikke foretages dispositioner,
der forhindrer opretholdelsen af vandre- og cykelruter.
Hjerneshøjvej er udpeget som del af Hærvejsruten, både som vandrerute og
nationale cykelrute. Ruten er ført under Bjerndrupvej lige vest for vejen Kliplev Industripark som sti frem til Hjerneshøjvejs østlige del og forløber videre
ad Hjerneshøjvej til Årtoftvej og Oksevejen.
Lokalplanen har blandt andet til formål, at sikre vandreruten og den nationale
cykelrutes forløb gennem området. Den øst-vestgående del af Hjeneshøjvej
nedklassificeres til sti, bortset fra kørsel til nuværende ejendomme og landbrugskørsel.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplan 14-14 aflyses inden for område omfattet af lokalplan nr. 55.
Arkæologi
Museum Sønderjylland - Arkæologi har foretaget en arkivalsk kontrol af området og oplyser på baggrund heraf, at der er registreret jordfaste fortidsminder i den vestlige af planområdet.
Museet oplyser endvidere, at området erfaringsmæssigt udgør et oplagt og
foretrukket bosætningssted for en forhistorisk bebyggelse. Museet vurderer
derfor, at der i planområdet er risiko for at støde på fortidsminder og anbefaler, at der foretages en prøvegravning inden anlægsarbejdet starter. Den sydlige del af lokalplanområdet er prøvegravet i december 2012.
Fortidsminder
Der er en gravhøj i den vestlige del af lokalplanområdet. Der er fortidsmindebeskyttelseslinje omkring gravhøjen efter naturbeskyttelseslovens § 18 stk. 1.
Se kort side 12. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden
for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.
Arealet inden for beskyttelseslinjen udgør cirka 1,6 ha af lokalplanområdet.
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 18, stk. 1.
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Arealet inden for beskyttelseslinjen indgår i en grøn kile mod vest og berøres
ikke af anlægsarbejder, byggeri og ny beplantning.
Fredninger
Området omkring Gammel Oksevej er omfattet af arealfredning efter naturbeskyttelsesloven - fredningsafgørelse 00187.00 af 7. september 1962. Se kort
side 12. Det fredede areal udgør cirka 1,4 ha af lokalplanens område. Det
fredede areal indgår i ny grøn kile, der udlægges mod vest og berøres således
ikke af anlægsarbejder, byggeri og ny beplantning.
Området omkring gravhøjen Hjernshøj er omfattet af arealfredning efter naturbeskyttelsesloven - fredningsafgørelse 00157.00 af 6. juli 1927. Selve
gravhøjen har sted- og lokalitetsnr. 220107-2 og Fredningsnr. 42094. Det fredede areal med gravhøjen indgår i ny grøn kile, der udlægges mod vest og
berøres således ikke af anlægsarbejder, byggeri og ny beplantning.
Skovbyggelinje
Et mindre område i den nordøstlige del af planområdet er omfattet af skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens §17. Se kort side 12. Skovbyggelinjen udløses af Aartoft Plantage. Byggelinjen strækker sig cirka 30 meter ind i
lokalplanområdets nordøstligste del og det omfattede areal er delvist udlagt til
grønt område.
Skovbyggelinien opretholdes. Byrådet har mulighed for at meddele dispensation fra skovbyggelinjen.
Åbeskyttelseslinje
Et mindre område i den nordlige del af planområdet er omfattet af åbeskyttelseslinje i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16. Se kort side 12. Der må
ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra Bjerndrup
Mølleå. I forbindelse med etablering af tilslutningsanlægget til Sønderborgmotorvejen blev åen omlagt, hvor ved den nu ligger tættere på lokalplanområdet. Dette kan medføre, at åbeskyttelseslinjen rækker lidt længere ind i lokalplanområdet.
Åbeskyttelseslinjen opretholdes.
Beskyttet natur
Et område med mose og sø i den østlige del af lokalplanområdet er beskyttet
efter naturbeskyttelseslovens § 3. Dette gælder også rørlagt vandløb fra mosen til Bjerndrup Mølleå. Lokalplanen åbner mulighed for at frilægge det rørlagte vandløb. Frilægningen kan være en tilstandsændring, der forudsætter
dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Miljø
Jordforurening
Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger indenfor lokalplanområdet.
Området er, bortset fra et mindre område, beliggende i landzone. Med lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone og derved bliver det
områdeklassificeret jævnfør jordforureningslovens § 50a. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til jordforureningenslovens § 50a udtage området af områdeklassificeringen, hvis der ikke er noget der taler i mod dette.
Området har indtil nu primært været anvendt til landbrugsformål. Området
anvendes fremover til erhvervsformål, herunder virksomheder, hvis aktiviteter
kan medføre en risiko for forurening af luft og jord i området. Udledning til
luften kan f.eks. medføre en diffus forurening af jordoverfladen.
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Hvis området udtages af områdeklassificeringen betyder det, at flytningen af
jord væk fra området blot skal anmeldes til kommunen. Der skal ikke udtages
jordprøver.
Hvis området fortsat er omfattet af områdeklassificeringen efter jordforureningslovens § 50a, skal der ved opgravning og flytning af forurenet jord og jord
fra en ejendom ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Der er i den
forbindelse pligt til at få udtaget prøver og få prøverne analyseret for forurening.
Aabenraa Kommunes Regulativ for områdeklassificering og jordflytning og
jordflytningsbekendtgørelsen skal følges i begge foranstående tilfælde.
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er omfattet af følgende retningslinier vedr. grundvand og
overfladevand:
− Drikkevandsområde (OD)
− Særligt følsomme vandløb
− Opland til særligt følsomme vandløb

Miljøklasser, afstand til
miljøfølsomme anvendelser og
eksempler på virksomheder.
Miljøklasse 1
Afstand: 0 meter
Butikker, liberale erhverv, kontorer
og småværksteder
Miljøklasse 2
Afstand: 20 meter
Bogbinderier, elektronikværksteder,
laboratorier
Miljøklasse 3
Afstand: 50 meter
Håndværksprægede virksomheder
og visse servicevirksomheder
Miljøklasse 4
Afstand: 100 meter
Levnedsmiddelvirksomheder, overfladebehandlende virksomheder,
herunder autolakerier
Miljøklasse 5
Afstand: 150 meter
Maskinfabrikker, betonfabrikker,
farve- og lakindustri
Miljøklasse 6
Afstand: 300 meter
Asfaltfabrikker, slagterier, større
maskin- og betonfabrikker og
jernstøberier
Miljøklasse 7
Afstand: 500 meter
Medicinal- og pesticidproduktion og
kraft- og stålvalseværker
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Planområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD). Der
er indvindingsopland til Bjerndrup Vandværk lige syd lokalplanområdet.
I områder med (almindelige) drikkevandsinteresser skal etablering af anlæg
eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsforurening, så vidt
muligt undgås.
Lokalplanområdet ligger ligeledes i oplandet til Bjerndrup Mølleå. Bjerndrup
Mølleå ligger nord for området og er særligt følsomt vandløb med betegnelsen
B2 (Regionplan 2005). B2-vandløb er laksefiskevand, der skal kunne fungere
som opvækst og opholdsområde for ørred og andre laksefisk (herunder anvendes til ørredopdræt på dambrug). Målsætningen tager samtidig sigte på at
beskytte og ophjælpe den alsidige flora og fauna, som naturligt er tilknyttet
denne type vandløb.
Det vurderes, at de nye aktiviteter i området kan medføre en risiko for miljøbelastning. Det skal dog bemærkes, at miljøbelastende anlæg, f.eks. vaskepladser, tanke, tappesteder og oplag af visse typer af materialer skal sikres, så de
ikke giver anledning til grundvandsforurening.
Ved nedsivning af overfladevand skal man være opmærksom på risikoen for
nedsivning af forurenet overfladevand, f.eks. vand fra veje, p-pladser,
manøvrearealer og oplagspladser. Der er ikke noget til hindring for nedsivning
af rent tagvand.
Vej- og parkeringsarealer skal belægges med fast belægning, således at nedsivning så vidt muligt undgås. Der er ikke krav om etablering af olieudskiller
på afløb fra p-pladser. Overfladevandet fra parkeringspladser skal ledes til offentlig kloak, som vil få afløb til et forsinkelsesbassin med dykket afløb til
Bjerndrup Mølleå. Sker der et uheld med spild af olie til følge, vil olien blive
tilbageholdt i forsinkelsesbassinet. De nærmere betingelser for tilslutning til
det offentlige kloak aftales med Aabenraa kommune.
Virksomhedslokalisering
Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål i form af anlæg og virksomheder i miljøklasse 2-6 i henhold til Håndbog om Miljø og Planlægning. Miljøklasser, anbefalede afstande til miljøfølsomme anvendelser og eksempler på
virksomhedstyper fremgår af skemaet til venstre. I lokalplanområdet er der to
eksisterende boliger, beliggende på henholdsvis matr. nr. 110 og 906 Kliplev.
Lige vest for området er der to boliger på matr. nr. 23 og 317 Kliplev og syd
for området er der en bolig på matr. 116a Kliplev.
Området zoneres som vist på kortbilag 3 således, at virksomheder i miljøklasse 4-6 skal placeres i den midterste del af lokalplanområdet. Det anbefales, at virksomheder i miljøklasse 4, 5 og 6 placeres henholdsvis 100, 150 og
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300 meter fra boliger og andre miljøfølsomme anvendelser.
Virksomheder i miljøklasse 2, 3 og 4 kan placeres i den resterende del af lokalplanområdet, dog kun indtil henholdsvis 20, 50 og 100 meter fra eksisterende boliger og andre miljøfølsomme anvendelser. Virksomheder i miljøklasse 2 og 3 må ikke placeres i det område, der er udlagt kun til virksomheder i
klasse 4, 5 og 6.
Virksomhedsstøj
Uagtet zoneringen skal virksomheder i området skal overholde de vejledende
støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5. 1984 - ekstern støj fra virksomheder. Området er i henhold til vejledningen en erhvervsbebyggelse - type
I og II. Der kan stilles krav om støjdæmpende foranstaltninger i forhold til
boligerne i og uden for lokalplanområdet som forudsætning for ibrugtagning.
Miljøgodkendelse
Flere af de virksomhedstyper der må etableres i lokalplanområdet, er listevirksomheder som forudsætter en miljøgokendelse i henhold til Bekendtgørelse
om godkendelse af listevirksomhed. Listevirksomheder må ikke påbegyndes,
før anlægget er godkendt.
Enhver udvidelse eller ændring af listevirksomheders bygninger og drift kræver en godkendelse, hvis den indebærer forøget forurening.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området ligger indenfor varmeplanens forsyningsområder (naturgas). Varmeplanen fastlægger ikke tilslutningspligt, men giver forbud mod nyetablering af
elvarme i eksisterende og ny bebyggelse. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.
I lokalplanens punkt om retsvirkninger vil dog være opført, at kommunen skal
dispensere fra bestemmelserne for ibrugtagning, når bebyggelsen opføres
som et lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås bebyggelser, der opfylder gældende klassifikationskrav til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i forsyningsområdet for Padborg Vandværk.
Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Spildevandsplan 2009-2012 for Aabenraa Kommune. Området optages i spildevandsplan 2012-16 for Aabenraa
Kommune. Området skal separatkloakeres. Spildevand afledes til Stenneskær
Renseanlæg.
Der udlægges arealer til forsinkelsesbassiner. Regnvand ledes via forsinkelsesbassiner til Bjerndrup Mølleå.
Affald
I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tømning
af affaldscontainere/beholdere i henhold til gældende regulativ/affaldsregulativ for erhvervsaffald.
Affaldsbeholdere skal placeres således, at renovationskøretøjer uhindret kan
køre frem til beholderne.
Servitutter
Der er tinglyst en række servitutter på de ejendomme lokalplanen omfatter.
Der er udarbejdet en servitutredegørelse, der viser, at der udelukkende er
tinglyst servitutter om vejbyggelinje og forsyning- og afløbsledninger. Der aflyses ingen servitutter med lokalplanen.
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Miljøvurdering
I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der
udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
2.
3.

Lokalplaner, som fastlægger rammer for fremtidige anlægs-tilladelser til
projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.

Lokalplan nr. 55 og tillæg nr. 29 til kommuneplan 2009 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 planen medfører,
betyder en negativ om end mindre væsentlig påvirkning af miljøet på en række punkter. Der er i lokalplanens redegørelse gjort rede for miljøpåvirkningen
for følgende punkter:
•
•
•
•
•
•

Beskyttede naturområder og bygge- og beskyttelseslinjer
Jordforurening
Grundvand
Trafik- og virksomhedsstøj
Landskabelig værdi
Arkæologi, fortidsminder og kulturmiljøer

Planen er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens §4,
stk. 2, jf. bilag nr. 2.
Konklusion
Det vurderes på baggrund af screeningen, at lokalplan nr. 55 ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.
Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages yderligere
miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 55. Beslutningen
offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og forslag til
lokalplan nr. 55.
Beslutningen kan påklages til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
senest fire uger efter afgørelsens offentliggørelse.
Der er et gebyr for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er pt. på
500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales,
hvis Natur- og Miljøklagenævnet giver helt eller delvis medhold i klagen.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet.
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Tilladelser og dispensationer efter anden
lovgivning
Tilladelse efter museumsloven
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 og Museum Sønderjylland 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.
Tilladelse efter landbrugsloven
Matrikel nr. 13, 906, 1018 og 1019a Kliplev Ejerlav, Kliplev er alle undergivet
bestemmelser om landbrugspligt.
Lokalplanens realisering forudsætter at landbrugspligten ophæves. I henhold
til Landbrugslovens § 6 stk. 1, nr. 1 og stk. 2 kan landbrugspligten efter lokalplanens endelige vedtagelse ophæves ved erklæring fra en praktiserende
landinspektør.
Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Udledning af spilde- og overfladevand kræver en tilladelse i henhold til miljølovgivningen.
Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven
Området inden for skovbyggelinjen må ikke bebygges førend, at der er meddelt dispensation fra Aabenraa Kommune.
Området inden for åbeskyttelseslinjen må ikke bebygges førend, at der er
meddelt dispensation fra Aabenraa Kommune.
Frilægning af beskyttet rørlagt vandløb må ikke påbegyndes førend, at der er
meddelt dispensation fra Aabenraa Kommune.
Tilladelse efter vejloven
Nedklassificering af del af Hjerneshøjvej til sti forudsætter tilladelse fra vejbestyrelsen.
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LOKALPLAN NR. 55

Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 937 af 24. september
2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:

		at
		
		

udlægge området til erhvervsområde med mulighed for etablering af miljøtunge og transportintensive erhvervsvirksomheder samt lettere erhvervsvirksomheder;

		at
				

fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre udformning;

at
		

sikre en klar afgrænsning mellem bebyggelsen og det åbne
land og sikre udlæg af grønne kiler gennem området;

at
		
		
		

sikre en god sammenhæng mellem en række kulturhistoriske
spor og naturarealer i området som Gammel Oksevej/Hærvejen og en gravhøj, et naturområde med mose og sø 		
samt vandrerute og national cykelrute langs Hjeneshøjvej;

at

overføre området fra landzone til byzone.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kliplev
Matrikel nr.: 13, 18, 110, 906, 907, 1018, 1019a samt del af vejlitra
7000r og 7000x.

		Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. april 2012
udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område.
2.2

Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan,
overføres det i § 2 stk. 1 nævnte område fra landzone til byzone.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål i form af speditions- og transportvirksomheder, fremstillingsvirksomheder, håndværksvirksomheder, lagervirksomheder, reparationsvirksomheder, engroshandel, servicevirksomheder og administration. Der kan endvidere
placeres mindre butikker til salg af den enkelte virksomheds egne
produkter.

3.2

Der må kun etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 2-6 efter Håndbog om Miljø og Planlægning. Området zoneinddeles efter miljøklasse
som vist på kortbilag 3.
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3.3

Der udlægges arealer som vist på kortbilag 2, der ikke må anvendes til
andre formål end grønt område eller naturområde.

3.4

Der må ikke opføres nye boliger.

3.5

Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformatorstationer og
lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning
samt etableres regnvandsbassiner.

4.

Udstykninger

4.1

Der må ikke udstykkes grunde med en mindre grundstørrelse end 3.000
m².
Ved udstykning af lokalplanområdet kan de udlagte grønne områder,
som vist på kortbilag 2, indgå som en del af den enkelte grund.

4.2

Der må ikke udstykkes nye grunde med en facadelængde, der er mindre
end 30 meter.

4.3

Grunde til transformatorstationer, forsinkelsesbassiner og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning, må udstykkes
med en grundstørrelse mindre end 3.000 m² og facadelængde mindre
end 30 meter.

5.

Veje og stier

5.1

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Bjerndrupvej som vist på
kortbilag 2.

5.2

Adgangsvejen A-B skal udlægges i en bredde af mindst 15 meter og
skal udføres med kørebane i fast belægning i en bredde af mindst 7
meter. Der skal reserveres areal til en 4 meter bred rabat med en åben
vandrende i vejens ene side. Vandrenden må kun anvendes til afvanding af kørebanen.

5.3

Øvrige veje udlægges i en bredde af mindst 10 meter og skal udføres
med kørebane i fast belægning i en bredde af mindst 6 meter.

5.4

Nye overkørsler og vejtilslutninger til adgangsvejene må ikke placeres
nærmere tilslutningen til Bjerndrupvej end 100 meter.

5.5

Den øst-vestgående del af Hjerneshøjvej nedklassificeres til sti med
mulighed for kørsel til de to eksisterende boliger på matr. nr. 110 og 906
Kliplev samt landbrugskørsel.

6.

Parkering

6.1

Der skal i alt udlægges areal til parkeringspladser som anført herunder:

Lager:		
1 plads pr. 100 m² lager
		Erhverv i øvrigt: 1 plads pr. 65 m² erhverv
			
6.2
Parkeringspladser skal udføres med fast belægning i form af asfalt eller
belægningssten.
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7.

Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning

7.1

Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun fremføres som jordkabler.

7.2

Parabolantenner må ikke opsættes på bygningernes tage og de facader,
der vender ud for Bjerndrupvej og afgangsvejen A-B.

8.

Bebyggelsens omfang og placering

8.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50.

8.2

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager.

8.3

Bygninger må ikke opføres med en højde, der overstige 16 meter målt
fra niveauplaner, som fastlægges nærmere af bygningsmyndigheden
jf. bestemmelserne i bygningsreglementet.

8.4

Undtaget fra § 8.3 er bygninger til siloer og blandeanlæg, der ikke må
opføres med en højde der overstiger 30 meter og som kun må opføres
i det område, der jævnfør kortbilag 3 må anvendes til klasse 4-6 virksomheder i henhold til Håndbog om miljø og planlægning.

8.5

Undtaget fra § 8.3 er skorstene og antennemaster, der ikke må opføres
med en højde, der overstiger 45 meter målt fra niveauplaner, som
fastlægges nærmere af bygningsmyndigheden jf. bestemmelserne i
bygningsreglementet.

8.6

Ventilationsanlæg og solenergianlæg på bebyggelsens tage må ikke
udføres med en større højde end 3 meter målt fra tagfladens øverste
kant.

8.7

Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere skel end 5 meter. Ny bebyggelse med en bygningshøjde, der overstiger 10 må ikke opføres nærmere skel end 10 meter. Mod Bjerndrupvej må bebyggelse ikke opføres
nærmere vejskellet end 15 meter. Ny bebyggelse skal placeres mindst
10 meter fra vejskel langs de interne adgangsveje.

Uanset ovenstående skal tinglyste vejbyggelinjer, deklaration i forhold
til højspændingsledning og spildevandsledninger respekteres.

9.

Bebyggelsens ydre fremtræden

9.1

Til bebyggelsens facader må kun anvendes tegl, træ, stål, fibercement,
glas og beton. Vandskuret eller glatpudset mur kan tillades.

9.2

Bebyggelsens facader må kun fremtræde i farver dannet af sort, grå,
hvid eller jordfarver, herunder blanke teglstens naturlige farver.

9.3

Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede
eller ædelengoberede tagsten. Solenergianlæg og ovenlysvinduer er
undtaget fra bestemmelse om reflekterende tagmaterialer.
På skrå tagflader skal solenergianlæg ligge plant med den skrå tagflade,
som de monteres eller indbygges på.

9.4

Reklamering og skiltning må kun finde sted på følgende måde:
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		Der må ikke opsættes facadeskilte med et areal, der overstiger 8 m² og
der må kun skiltes med firmanavn og logo. Der må ikke opsættes skilte
på bebyggelsens tagflader.
		Der må på terræn kun opstilles 1 skiltepylon pr. virksomhed. Hvis der er
flere virksomheder på samme grund skal skiltningen samordnes på
samme pylon. Pylonen må ikke gives en højde, der overstiger 5 meter.
Pylonens bredde må ikke overstige 1/4 af højden. Pylonen må ikke have
bevægelige dele eller bevægelige lyskilder.
		
		
Der må ud over skiltepylon kun opsættes lave henvisningsskilte ved
indkørslen til virksomheden. Skiltets øverste kant må ikke overstige en
højde på 2 meter over terræn og skiltet må ikke have et areal, der overstiger 1 m². Skiltene må ikke være til gene for oversigt ved ind- og
udkørsel ved grunden. Skiltene må ikke have bevægelige dele eller bevægelige lyskilder.
Der må maksimalt opstilles 4 flagstænger i gruppe pr. grund.

						

10. Ubebyggede arealer
10.1 Arealer som er vist med priksignatur på kortbilag 2 skal fremstå i græs
og kan suppleres med vækster som er normalt forekommende på naturprægede arealer. Arealerne skal fremstå med grupper af træer og
buske eller solitære træer. Arealerne skal fremstå åbne og uden hegning. Arealerne må ligeledes anvendes til regnvandsbassiner.
10.2 De levende hegn og enkeltstående træer, der vist på kortbilag 2 skal
bevares. Der må foretages gennembrud af hegn til veje, stier og ledninger. Hegnene skal fortsat fremstå som et sammenhængende hegn med
tæt underbeplantning. Hegnene kan beskæres som led i den almindelige vedligeholdelse.

10.3 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til køre-, parkerings-, gang- og
opholdsarealer eller vareoplag, skal fremstå i græs og må derudover
kun beplantes med grupper af træer og buske eller solitære træer.
10.4 Der må ikke foretages nogen form for terrænreguleringer nærmere
nabo- og stiskel end 1,0 meter. Der må ikke ske terrænregulering på
mere end +/-1,0 meter. Jordvolde i forbindelse med støjafskærmning
må dog etableres med en højde fra eksisterende terræn til voldkrone
på op til 4 meter.
Terrænforskelle skal udlignes med skråningsanlæg og ikke støttemure.
Skråningsanlæg mod vej, sti, nabogrunde og fællesarealer må højst
være 1:3 (1 meter lodret for hver 3 meter vandret).
10.5 Regnvandsbassiner skal etableres med flade brinker med en hældning
på maks. 1:5.
10.6 Et rørlagt beskyttet vandløb fra moseområdet til Bjerndrup Mølleå kan
frilægges.
10.7 Udendørs oplag af varer skal afskærmes af hegn, beplantning eller mur
i mindst samme højde som vareoplaget.
Bestemmelsen gælder ikke på grunde, hvor der anlægges/ etableres
virksomheder i miljøklasse 5 og 6 jf. Håndbog om miljø og planlægning,
når det drejer sig om oplag af jord, sand, sten, asfalt og andet lignende
materiale i forbindelse med forarbejdning og produktion. Oplaget må
dog ikke have en højde, der overstiger 10 meter.
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11. Grundejerforening
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område.
11.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest når Byrådet kræver
det.
11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles
arealer inden for lokalplanens område, så som veje og stier samt
de grønne områder med tilhørende beplantning, der ikke ligger inden
for de udstykkede grunde.
11.4 Byrådet kan kræve, at grundejerforeningen optager medlemmer
fra tilstødende områder.

12. Forudsætning for ibrugtagning
12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Det gælder dog særlige undtagelser for lavenergibebyggelse,
der er defineret efter planlovens § 21a.
12.2 Ny erhvervsbebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret de nødvendige støjafskærmende foranstaltninger ind mod eksisterende miljøfølsomme anvendelser som boliger.

13. Ophævelse af lokalplan
13.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne
lokalplan ophæves følgende lokalplan for området omfattet af lokalplan
nr. 55:
Lokalplan 14-14 for erhvervsområde Nordvest 1. etape, vedtaget den
15. december 2003 af Lundtoft Kommunalbestyrelse.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
1.

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.

2.

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.

3.

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.

4.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.
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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, hvdispensationen 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 et lavenergihus. Ved lavenergibyggeri forstås bebyggelser, der opfylder gældende klassifikationskrav til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet.

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
Forslag til Lokalplan nr. 55 er vedtaget af Aabenraa Byråd den 28. marts
2012.
Vedtagelsen af forslaget er offentliggjort den 25. april 2012.

Pbv
Tove Larsen 		
Niels Johannesen
Borgmester		 Kommunaldirektør
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TILLÆG NR. 29
til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune
Med kommuneplantillæg nr. 29 ændres afgrænsningen mellem rammeområde
3.3.19.E og rammeområde 3.3.20.E. Ændringen sker af hensyn til at tilpasse
områderne omkring vejen Kliplev Industripark. Endvidere gives muligehd for
silo- og blandeanlæg med en højde på op til 30 m.
Mod vest ændres rammeafgrænsningen i beskedent omfang, idet et mindre
område op til Oksevejen medtages i rammeområde 3.3.20.E for at kunne
sikre en god sammenhæng mellem det fredede kulturmiljø omkring Oksevejen og erhvervsområdet. Den vestlige del af området skal fastholdes i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne, museumslovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelse vedrørende jordfaste fortidsminder.
Retningslinje 7.5.1 vedrørende værdifuldt landskab ophæves inden for rammeområdet.
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grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Speditions- og transportvirksomheder. Fremstillingsvirksomhed,
håndværk, oplagring, reparation,
engroshandel,
servicevirksomheder og administration.

Bebyggelsesprocent maks. 50.
Bygningshøjde maks. 16 m. Siloog blandeanlæg dog op til maks.
30 m.

Plan- og zonestatus

Gældende lokaplaner og byplan
vedtægter: Lokalplan 14-14.
Byzone og landzone
Overføres til byzone ved lokalplanlægning.
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Forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er vedtaget af Aabenraa byråd den 28. marts 2012.
Forslaget er offentliggjort den 25. april 2012.
Pbv

Tove Larsen 		
Niels Johannesen
Borgmester		Kommunaldirektør
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