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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 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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LOKALPLAN NR. 57
Kongehøjskolen, Aabenraa

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 57 for Kongehøjskolen, Aabenraa og tillæg nr. 28 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. 57 og kommuneplantillæg nr. 28 er offentliggjort den
11. april 2012. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være
skriftlige, og modtages senest 6. juni 2012 af:
Aabenraa Kommune
Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet omfatter den nuværende Rugkobbelskolen og ejendommen
Dronning Margrethes Vej 60, der tidligere har været domicil for et medicinalgrossistfirma.
Området er beliggende på begge sider af Vestvejen og nord for Tøndervej i
den sydvestlige del af Aabenraa By. Området har et samlet areal på 4,6 ha.

Baggrund og formål
Baggrunden for lokalplanen er, at Byrådet har besluttet at nedlægge Rugkobbelskolen og Brundlundskolen. Der etableres en ny skole under navnet Kongehøjskolen, som skal placeres i Rugkobbelskolens nuværende bygninger på
Tøndervej 90 og i den tidligere erhvervsbygning på Dronning Margrethes Vej
60.
Det er planen, at ejendommen Dronning Margrethes Vej 60 indrettes til indskolingen og SFO. Mellem- og overbygningen påtænkes placeret i den nuværende Rugkobbelskolen, beliggende på Tøndervej 90.
Hovedparten af bygningsmassen i den nuværende Rugkobbelskolen forventes
bibeholdt uændret. Gymnastiksalene, og den fløj de ligger i, er i dårlig stand
og ønskes nedrevet og erstattet af nyt byggeri. Der udlægges derfor et byggefelt der giver mulighed for yderligere byggeri i den vestlige ende af området. Byggemulighederne er dog ikke større end at der fortsat kan opretholdes
et godt stort grønt område vest for skolen.
Lokalplanen har således til hovedformål, at udlægge de to ejendomme Dron-
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ning Margrethes vej 60 og Tøndervej 90 til offentlige formål, herunder blandt
andet undervisnings- og institutionsformål. Således gives der mulighed for at
erhvervsbygningerne på ejendommen Dronning Margrethes Vej 60 kan til- og
ombygges til blandt andet skole- og institutionsformål.
Det er ligeledes formålet med lokalplan nr. 57, at åbne mulighed nedrivning af
en del af Rugkobbelskolens bebyggelse og give mulighed for nybyggeri.

Eksisterende forhold
Området øst for Vestvejen, der i det følgende benævnes delområde 1, grænser mod nord op til et idrætsområde med grusbaner og mod syd, øst og vest
af vejene Tøndervej, Dronning Margrethes Vej og Vestvejen. Bebyggelsen består af det tidligere domicil for et medicinalgrossistfirma. Domicilet er bygget
op omkring en knap 3.000 m² stor værkstedsbygning fra 1966, som har været
indrettet til lager og garageanlæg. I 1994 blev der opført en 980 m² stor administrationsbygning, 2.000 m² ekspeditions- og lagerbygning, som tilsammen danner den samlede bygningsmasse. Bygningerne har stået tomme siden
virksomheden i 2010 samlede sine aktiviteter et andet sted.
Bebyggelsen er opført i gule mursten. Administrationsbygningerne fra 1994 er
udført med fladt tag, mens lagerhallen fremstår med stort saddeltag. Udenomsarealerne syd for bebyggelsen består af et parkeringsanlæg og et større
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spejlbassin ved hovedindgangen. Arealet ud mod Tøndervej fremstår med
græs og træer.
Vest for adminstrationsbygningen ligger en større, offentlig parkeringsplads
med en grøn karakter.
Området med den nuværende Rugkobbelskolen benævnes i det følgende som
delområde 2. Delområde 2 grænser mod nord op til idrætsområdet ved Aabenraa stadion og mod syd og øst af Tøndervej og Vestvejen. Mod vest afgrænses
området af Hjelm Skov.
Bebyggelsen består af Rugkobbelskolens bygninger, der er opført i etaper og
blev taget i brug i årene fra 1954 og 1958. Efterfølgende er der opført indskolingsbygning mod nordvest og i en del af skolegården er der opført bygning,
der rummer ”skoletorv” og lærerværelser.
Rugkobbelskolen er et af de tidligste eksempler i Danmark på en skole, der
brød med det traditionelle skolebyggeri og i stedet arbejdede med en skole,
hvor arkitekturen skulle støtte undervisningen ved bl.a. at opbryde skolen i
mindre enheder. Skolens udformning var resultat af en arkitektkonkurrence,
hvor 65 arkitekter deltog. Skolen er tegnet af arkitekt Otto Frankild, København.
Bebyggelsen ligger omkring den centrale skolegård, hvor fra der er adgang til
alle bygningsafsnit. Vest for for skolebebyggelsen ligger et grønt område med
forskellige småbygninger til aktiviteter for skolens elever. Bygningen med faglokaler ved indgangen fra Tøndervej er opført i to etager og med saddeltag,
mens de øvrige bygninger er opført med ensidig taghældning og lave mellembygninger med fladt tag.
Det grønne område mod vest er afskærmet ud mod Tøndervej med store
træer. Øst for skolebebyggelsen ligger ligeledes et grønt område i græs og
med store træer.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 733 og 2188 Aabenraa samt vejlitra nr.
7000ab. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone.
Områdets anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål, herunder undervisnings- og institutionsformål.
Der må kun opføres og indrettes bebyggelse og anlæg til offentlige formål
herunder undervisnings- og institutionsformål eller indrettes til idrætsformål,
skolegårde, aktivitetsområder, legepladser og lignende opholdsarealer.
Indenfor lokalplanområdet kan der opføres cykelskure, cykeloverdækninger,
transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning.
Udstykning
Parkeringsanlægget på vejlitra nr. 7000ab, Aabenraa kan sammenlægges med
matr. nr. 733 Aabenraa.
Veje og stier
Delområde 1 vejbetjenes fra Dronning Margrethes Vej. Parkeringspladsen på
vejlitra nr. 7000ab vejbetjenes fra Vestvejen. Delområde 2 vejbetjenes fra
7
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Vestvejen via parkeringsareal syd for Aabenraa Stadion.
Vejbetjening af lokalplanområdet ændres ikke væsentligt med lokalplanen.
Den nuværende vareindlevering nord for skolen bibeholdes som intern vej
benævnt A-B på kortbilag 2. Eksisterende vejadgang fra Tøndervej fastholdes.
Der er cykelsti og fortov langs Tøndervej, Vestvejen og Dronning Margrethes
Vej. Gående har adgang fra alle førnævnte veje.
De to enheder af Kongehøjskolen bindes sammen af tunnelen under Vestvejen, som ligger godt 100 meter nord for skolen. Der lægges op til, at området
indrettes således, at bløde trafikanter i videst muligt omfang ledes via tunnelen mellem de to enheder. Det forudsættes endvidere, at stisystemet, der
forbinder de to enheder med tunnelen forbedres. Dette ligger dog uden for
lokalplanområdet.
Inden for delområde 1 udlægges areal til stier, benævnt a-b på kortbilag 2.
Stien placeres langs siden af bebyggelsen og ud til en fremtidig sti mellem
Dronning Margrethes Vej til Vestvejen, der skal etableres nord for skolebygningen. Inden for lokalplanens delområde 2 udlægges areal til en sti, benævnt
c-d på kortbilag 2, fra parkeringsområdet til indgangen til skolen fra Tøndervej. Fra denne sti udlægges areal til sti, benævnt e-f, fra parkeringsarealet ved
Vestvejen til nordsiden af de nuværende skolebygninger.
Parkering
Der skal udlægges parkeringspladser i overensstemmelse med bestemmelserne i Aabenraa Kommunes Parkeringsregulativ af 25. juni 2008. Der er i
parkeringsregulativet fastsat bestemmelser om, at der skal udlægges areal til
parkeringspladser ved skoler, undervisning, institution svarende til:1 plads pr.
50 m² etageareal.
Den samlede skolebebyggelse eksklusiv den uopvarmede hal på Dronning
Margrethesvej vil udgøre cirka 12.000 m² og vil udløse et krav om 240 parkeringspladser. Skolen forventes at få et samlet elevtal på cirka 950 og cirka 90
ansatte.
Der vurderes, at der et vist dobbeltbrug af parkeringspladserne mellem skolen
og idrætsanlægget ved Aabenraa Stadion. Derfor stilles der kun krav om etablering af i alt 160 parkeringspladser til skolen. Fordelingen af disse fremgår
nedenfor.
De nuværende adgangs- og parkeringsforhold i delområde 2 bibeholdes og
der gives mulighed for at udvide parkeringsarealet. Den nordlige del af den
eksisterende p-plads deles med stadion, der ejer arealet, hvor den nordlige
del af parkeringspladsen ligger. Pladsen fungerer allerede på nuværende tidspunkt med delt brug, idet skolen primært benytter pladsen i dagtimerne, mens
stadion primært benytter pladsen i de sene eftermiddags- og aftentimer. Den

Lokalplanområdet mod øst med den
nuværende Max Jenne-bygning.
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eksisterende plads udvides mod syd, svarende til PIII, som vist på kortbilag 2.
Den del af parkeringspladsen, som ligger på skolens matrikel, svarende til PII
og PIII på kortbilag 2, forventes at kunne rumme i alt ca. 76 p-pladser.
Det er en forudsætning for planens realisering, at den eksisterende kommunale parkeringsplads øst for Vestvejen i delområde I, vist som PI på kortbilag
2, kan indgå som parkeringsplads for skolen. Arealet rummer mulighed for
80-85 p-pladser.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af en ”kys & kør”–plads ved indkørslen fra Dronning Margrethes Vej. Dette er vist som PVI på kortbilag 2.
Det forventes ligeledes at Rugkobbelskolens nuværende aftale med stadion
om, at grusbanen nord for Dronning Margrethes Vej 60 kan benyttes til begivenhedsparkering, kan fortsætte. Der er i dag, med politiets tilladelse, adgang
til denne plads fra Vestvejen.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af nye cykelparkeringspladser ved
Tøndervej 90 og Dronning Margrethes Vej 60. Der findes allerede areal med
cykelparkering ved indkørslen til Tøndervej 90.
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Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocenten for hvert af de to delområder må ikke overstige 50. Ny
bebyggelse må ikke opføres i en højde der overstiger 12,5 meter. Ny bebyggelse må ikke opføre i mere end 3 etager.
Bebyggelsen skal opføres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 2.
Bebyggelse kan i hele byggefeltet opføres i en højde på op til 12,5 meter.

I delområde 1 planlægges de knap 2.800 m² administrations-, ekspeditionsog lagerbygning ombygget til undervisningslokaler og SFO. Den knap 3.000
m² store og uopvarmede værkstedsbygning kan bibeholdes eller ombygges til
forskellige aktiviteter og leg.
Det forventes at omdannelsen af lokalerne på Dronning Margrethes Vej 60 offentlige formål vil medføre et behov for yderligere tilbygninger. Der udlægges
derfor byggefelt til nybyggeri i dette område.
Udenfor byggefelterne kan der opføres cykelskure og cykeloverdækning, småbygninger, konstruktioner og lignende anlæg til lege- og aktivitetsformål samt
til områdets drift og forsyning.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Den tidligere Rugkobbelskolen fremstår i hovedtræk som da den blev opført i
1950érne. Det kan blive nødvendigt, at nedrive en del af bebyggelsen længst
mod vest og opføre et nyt skolebyggeri. Det skal være muligt at opføre ny
bebyggelse, der adskiller sig fra den nuværende skoles arkitektur, men det bør
dog ske med respekt for den resterende skolebebyggelse. Ved renovering af
de resterende skolebygninger skal det også være muligt at anvende andre
facadematerialer end de nuværende. Skolebygningernes hovedproportioner
skal således bibeholdes, mens facader og tage også kan udføres i andre materialer end de nuværende. Lokalplanen fastsætter således ikke specifikke bestemmelser for tag- og facadematerialer.
Ny bebyggelse kan således udføres med et materialevalg, der stemmer overens med de materialer, der anvendes ved en eventuel renovering af de nuværende skolebygninger eller kan fremstå i materialer, der får bygningerne til at
fremstå med sin egen arkitektur.
Tage og facader på bebyggelsen skal udføres i ikke reflekterende materialer og
der må ikke anvendes glaserede eller ædelengoberede tagsten. Den nuværende bebyggelse er præget tage med lave taghældninger eller flade tage.
Derfor må taghældningen ikke overstige 30 grader.
Opsætning af solenergianlæg og ovenlysvinduer er uanset ovenstående tilladt. Anlæggene skal ligge plant med den skrå tagflade, som de monteres eller
indbygges på. Solenergianlæg på flade tage må udføres med anden hældning
end tagfladen, men anlæggets sider skal inddækkes.

Lokalplanområdet mod vest med
hovedindgangen til skolen fra
Tøndervej.
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Den vestlige del af skolen ud til det
grønne areal.

Skolens bagindgang og vareindlevering.

LOKALPLAN NR. 57

REDEGØRELSE

Cykelskure og andre småbygninger, der er nødvendige for områdets drift og
tekniske forsyning kan opføres i andre materialer.
Ingen form for reklamering må finde sted. Der må kun opsættes eller opstilles
informations- og henvisningskilte. Der må endvidere opsættes skilte på facader med skolens/ institutionens navn.

Ubebyggede arealer
Lokalplanområdet har en meget grøn karakter, især den vestlige del med den
tidligere Rugkobbelskolen, hvor der er mange store træer. Der udlægges arealer til grønne områder og skolegårde som vist på kortbilag 2. De ubebyggede
dele af byggefelterne skal ligeledes fremstå som opholdsareal, grønt område
eller skolegård.
De grønne områder skal anlægges som græsarealer og der må plantes enkeltstående træer og buske eller grupper af træer og buske. Der fastsættes ikke
bestemmelser for skolegårdenes indretning. Disse kan anlægges med en
kombination af belægning og græsarealer og kan indrettes med lege- og aktivitetspladser.
Træer uden for de områder, der er udlagt til bebyggelse, trafik- og parkeringsarealer skal bevares. Træerne kan beskæres som led i vedligeholdelse. Træerne kan tillades fældet, når de på grund af alder eller sygdom er til fare for
bygninger og mennesker. For at skabe bedre lysforhold kan den tætte beplantning langs skellet mellem Aabenraa Stadion og skolen udtyndes. Lokalplanen
regulerer kun den del der ligger inden for lokalplanområdet.
Da området ligger inden for indvindingsoplandet til Farversmølle Vandværk,
må der ikke anvendes materialer til opfyldning af terræn, der kan give anledning til grundvandsforurening.
Området er forholdsvis fladt og terrænreguleringer bør begrænses. Derfor må
der på ubebyggede arealer ikke foretages terrænreguleringer på mere end
+/- 0,5 meter. Skråningsanlæg må ikke anlægges med hældning på mere end
1:3 og skal anlægges ikke nærmere skel end 0,5 meter. Der må dog etableres
mindre bakker til leg og ophold med større terrænregulering end +/- 0,5 meter og større hældning end 1:3.
Området er støjbelastet fra vejene og det kan blive nødvendigt med støjafskærmning af skolegården i delområde 1. Der reserveres et areal til etablering
af en eventuel støjskærm mod Tøndervej, Dronning Margrethes Vej og Vestvejen, som vist på kortbilag 2.
Forudsætning for ibrugtagning
Inden ny bebyggelse tages i brug, skal der etableres parkeringspladser jf. lokalplanens bestemmelser og det skal være sikret at Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser for støj fra veje kan overholdes.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2009 - rammebestemmelser
Den vestlige del af området (den nuværende Rugkobbelskolen, Tøndervej 90)
ligger i rammeområde 1.1.216.D i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune. Den østlige del af området (Dronning Margrethes Vej 60) ligger i rammeområde 1.1.042.C.
Rammeområde 1.1.042.C er udlagt til centerområde. Bebyggelsesprocenten
må i rammeområde 1.1.042.C ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke
overstige 10 meter og må maksimalt være på 3 etager.
Rammeområde 1.1.216.D er udlagt til offentlige formål – undervisning, institutioner, kulturelle formål med mere. Bebyggelsesprocenten må i rammeområde 1.1.216.D ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 12,5
meter og må maksimalt være på 3 etager.
Planområdet er beliggende i byzone.
Der udarbejdes et tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009, hvor ejendommen
Dronning Margrethes Vej 60 inddrages i rammeområde 1.1.216.D. Der ændres ikke på de bygningsregulerende bestemmelser i rammeområde 1.1.216.D.
Ændringerne af anvendelsesbestemmelserne på ejendommen Dronning Margrethes Vej 60 medfører, at der skal indkaldes ideer og forslag i henhold til
planlovens § 23.c. Annonce for indkaldelse af ideer og forslag har været offentliggjort den 7. december 2011. Forslag og ideer skulle indsendes inden
den 21. december 2011. Der indkom ingen forslag og ideer i forbindelse med
foroffentlighedsfasen.
Kystnærhedszonen
I henhold til Planlovens § 16 stk. 4, skal der for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra
den eksisterende bebyggelse i området skal der gives en begrundelse herfor.
Lokalplanområdet ligger i tæt bymæssig bebyggelse cirka 800 meter fra kysten. Lokalplanen giver ikke mulighed for bebyggelse, der afviger væsentligt
fra den eksisterende bebyggelse i området.
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at lokalplanens realisering ikke vil
medføre en negativ visuel betydning for kysten.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger inden for område med begrænset drikkevandsinteresser og delvist inden for indvindingsområde for Farversmølle vandværk under ARWOS Vandforsyning. Den vestligste del ligger inden for område med
drikkevandsinterssser. Der sker ikke ændret anvendelse af området, der kan
medføre risiko for forurening af grundvandet.
Skovbyggelinje
Området støder op til fredskoven Hjelm Skov. Der er ikke skovbyggelinje jf.
Naturbeskyttelseslovens § 17 fra skoven.
Beskyttet vandløb
Det offentlige vandløb Hjelmbæk (afvandingsgrøft) mellem ejendommen
Dronning Margrethes Vej 60 og grusbanerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet ligger i kanten af og lige uden for lokalplanområdet. Der
må ikke ske tilstandsændringer af vandløbet, f.eks. hvis der anlægges et stiforløb nord om den kommende skoleudbygning på ejendommen Dronning
13
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Margrethes Vej 60. Da vandløbet ikke ligger i lokalplanområdet er der ikke
optaget bestemmelser om vandløbet, men der henvises til at ændringer kræver tillladelse efter både naturbeskyttelsesloven og vandløbslovgivningen.
Arkæologi
Museum Sønderjylland - Arkæologi har foretaget en arkivalsk kontrol af området. Der er ikke registreret jordfaste fortidsminder i området, da området
allerede er bebygget. På den baggrund har museet vurderet at eventuelle
fortidsminder allerede er destrueret og mener at der ikke er nogen risiko for
at støde på jordfaste fortidsminder i området. En arkæologisk forundersøgelse
er derfor ikke nødvendig.
Jordforurening
Området ligger i byzone og er områdeklassificeret. Flytning af jord skal anmeldes til kommunen og der skal udtages jordprøver.
Delområde 1
Ejendommen Dronning Margrethes Vej 60 i delområde 1 har fra 1966 og frem
til 1993 været anvendt til lastbilværksted og efterfølgende til engrossalg af
medicinalvarer. Tre olietanke er i 1988 opgravet og den omkringliggende forurenet jord fjernet. Der er i 2011 foretaget en orienterende miljøteknisk undersøgelse vedrørende potentielle forureningskilder. Den orienterende miljøtekniske undersøgelse viste, at der ikke var risiko for indeklimaet ved
opførelse af nye bygninger, idet der ofte anvendes betongulv. Indeklimaet i de
eksisterende bygninger bør sikres tilsvarende, hvis disse skal benyttes til skole og institution.
Regionen har på baggrund af undersøgelsen ladet ejendommen Dronning
Margrethes Vej 60 udgå inden en kortlægning.
Delområde 2
Region Syddanmark har kortlagt den østlige del af matr. 2188 Aabenraa i delområde 2 på vidensniveau 2 (V2) efter jordforureningsloven. Afgrænsningen
af V2-kortlægningen fremgår af kortet på side 15.
Det tidligere Sønderjyllands Amt har i 2000 udført en historisk gennemgang
og undersøgelse af den tidligere losseplads på ejendommen. Området har
frem til cirka 1948 været anvendt til losseplads. Der er ved undersøgelsen
konstateret fyld ind til 5 meter under terræn. Gasmålinger i det forurenede
område omkring Rugkobbelskolen viste ikke noget væsentligt indhold af methangas, og på det foreliggende grundlag vurderedes der ikke at være risiko for
væsentlig gasdannelse fra den tidligere losseplads.
Større anlægsarbejder inden for matr. 2188 Aabenraa skal anmeldes til Aabenraa Kommune og forudsætter en §8 tilladelse efter Jordforureningsloven. Arbejder må ikke påbegyndes på denne matrikel, før en §8 tilladelse efter jordforureningsloven samt øvrige tilladelser foreligger.
Nybyggeri i forbindelse med udvidelsen af skolen vil primært ske på den vestlige del af grunden uden for det V2-kortlagte område. Lokalplanen giver mulighed for, at der i det grønne område øst for skolebygningerne anlægges et
større antal parkeringspladser og cykelparkering. I § 8 tilladelsen efter jordforureningsloven vil der blive stillet vilkår, der er afhængige af om disse bygge- og anlægsarbejder foregår inden for eller uden for det kortlagte område.
Støj
Skolen ligger ud til de trafikerede vejstrækninger Vestvejen, Tøndervej og
Dronning Margrethes Vej med en årsdøgntrafik på henholdsvis cirka 7.000,
6.500 og 3.700 køretøjer.
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En stor del af området ligger inden for støjkonsekvenszonerne langs de to
førstnævnte veje. Kommuneplanen udlægger kun støjkonsekvenszoner omkring veje i landzone. Byrådet ønsker imidlertid, at støjhensyn også varetages
i byzone og sommerhusområder f.eks. ved afhjælpende foranstaltninger.
Af Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 - Støj fra Veje fremgår det, at den
vejledende grænse for trafikstøj på udendørs opholdsarealer ved børnehaver,
vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger er 58 dB LDEN. Generelt gælder
det, at støjgrænserne skal overholdes alle steder i det område, man ser på,
herunder både ved facaden af bygningerne og på de udendørs opholdsarealer.
Der kan dog i lokalplaner fastlægges delområder, der ikke er støjfølsomme,
som f.eks. parkeringsarealer og fortovsarealer.
For at overholde de vejledende støjgrænser, kan der blive behov for støjafskærmning af skolegårde og andre arealer, der anvendes til udendørs ophold.
Der reserveres areal til støjskærm langs vejene på ejendommen Dronning
Margrethes Vej 60. Støjskærmen vil også have effekt på støj fra skolegården
i forhold til boligerne syd for Tøndervej.
Af Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 - Støj fra Veje fremgår det at den
vejledende grænse for trafikstøj på indendørs opholdsarealer ved børnehaver,
vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger er 33 dB LDEN.
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Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i forsyningsområdet for ARWOS Vandforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, der angiver at
området er separatkloakeret. Ved udledning til vandløb skal der søges om
udledningstilladelse.
Der er ikke krav om etablering af olieudskiller på afløbet fra parkeringspladserne. Ved spilduheld med olie på parkeringspladserne, vil olien kunne opsamles ved pumpestationen på Dronning Margrethes Vej.
Regn- og overfladevand ledes i dag til afvandingsgrøfterne omkring sportspladserne syd for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Disse grøfter fungerer
som opstuvningsbassiner.
Lokalplanen medfører ikke væsentlig forøgelse af faste belægninger og tagflader og dermed heller ikke en væsentlig forøgelse af afledningen af regn- og
overfladevand. Lokalplanen er ikke til hindring for nedsivning af regnvand- og
overfladevand.
Byggeri i byggefelt 2 kan medføre omlægning af regnvandsledning.
Varmeforsyning
Området ligger indenfor varmeplanens forsyningsområde 0001F – fjernevarme. Varmeplanen fastlægger ikke tilslutningspligt, men giver forbud mod nyetablering af elvarme i eksisterende og ny bebyggelse.
Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ.
Servitutter
Der er udarbejdet en servitutredegørelse, der viser, at der er behov for ophævelse af tilstandsservitutter jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 16. Rådighedsservitutter som vejbyggelinjer, oversigtslinjer og ledningsanlæg opretholdes.
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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 anlægstilladelser 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.

Kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan nr. 57 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 planerne medfører, kun betyder en uvæsentlig ændret påvirkning af miljøet i forhold til den
nuværende situation.
Planerne 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 kommuneplantillæg nr. 28 og
lokalplan nr. 57 ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.
Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages yderligere
miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan nr. 57. Beslutningen
offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og forslag til
lokalplan nr. 57.
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 Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der skal udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune.
Flytning af jord fra matr. nr. 2168 Aabenraa, der er V2 kortlagt, forudsætter
tilladelse efter jordforureningslovens § 8.
Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning af spilde- og overfladevand kræver en tilladelse i henhold
til miljølovgivningen.
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LOKALPLAN NR. 57

Kongehøjskolen, Aabenraa
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 offentlige formål samt skabe mulighed
for at ændre anvendelsen af en erhvervsbebyggelse til offentlige formål, herunder skole og SFO.

		at
		

skabe mulighed for at nedrive en del af den tidligere Rugkobbelskolen og opføre ny bebyggelse til skoleformål;

		at

sikre tilstrækkelig parkeringskapacitet i området;

at
		
		

fastlægge områdets disponering af bebyggelse, vejadgange,
parkeringsforhold, grønne områder, skolegårde og opholdsarealer.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Aabenraa ejerlav
Matrikel nr.: 733 og 2188 samt vejlitra 7000ab.

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

Lokalplanområdet ligger i byzone.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål.

3.2

Indenfor de på kortbilag 2 vist byggefelter, må der kun opføres og indrettes bebyggelse og anlæg til offentlige formål som undervisningsformål, idrætsformål og institutioner eller indrettes arealer til skolegård,
aktivitetsområder, legepladser og idrætsanlæg.

3.3

Inden for de på kortbilag 2 viste arealer til grønne områder må der kun
indrettes arealer til ophold, skolegård, aktivitetsområder, legepladser
og idrætsanlæg og lignende.

3.4

Indenfor lokalplanområdet kan der opføres mindre bygninger, cykelskure, cykeloverdækninger, transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning.
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4.

Udstykninger

4.1

Parkeringsanlægget på vejlitra nr. 7000ab, Aabenraa kan sammenlægges med matr. nr. 733 Aabenraa.

5.

Veje og stier

5.1

Delområde 1 vejbetjenes fra Dronning Margrethes Vej og Vestvejen som
vist på kortbilag 2.

5.2

Delområde 2 vejbetjenes fra Vestvejen og Tøndervej som vist på kortbilag 2.

5.3

Der udlægges areal til en intern vej A-B i som vist på kortbilag 2.

5.4

Der udlægges areal til stierne a-b, c-d og e-f som vist på kortbilag 2.

6.

Parkering

6.1

Der skal samlet for de to delområder udlægges areal til mindst 160 parkeringspladser.

6.2

Parkeringspladser skal anlægges indenfor parkeringsarealerne PI, PII
og PIII, som vist på kortbilag 2. Der skal inden for parkeringsarealerne
etableres mindst 3 handicapparkeringspladser og mindst 3 parkeringspladser til kassebiler (handicapkøretøjer) med målene mindst 4,5 meter
gange 8 meter. Parkering af busser kan finde sted, når de har til formål
at betjene bebyggelsen i lokalplanområdet.
Der kan anlægges en ”Kys & kør” parkeringsplads ved Dronning Margrethes Vej.
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6.3

Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler og
større varevogne (totalvægt over 3.500 kg).

7.

Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning

7.1

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

7.2

Antenner, paraboler, eller lignende må ikke opsættes på bebyggelsen,
så de er synlige fra de overordnede veje.

7.3

Belysning af adgangsarealer, de udlagte interne veje, stier og parkeringsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på
maksimalt 3,5 meter eller som lave pullertarmaturer. Belysning langs
øvrige stier må kun opsættes som lave pullertarmaturer.

7.4

Opholdsarealerne, herunder skolegårdene som vist på kortbilag 2 kan
udføres med anden belysning end nævnt i § 7.3.

8.

Bebyggelsens omfang og placering

8.1

Bebyggelsesprocenten inden for hver af de to delområder 1 og 2 må
ikke overstige 50.
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LOKALPLANBESTEMMELSER

8.2

Ny bebyggelse må kun opføres inden for byggefelt 1 og 2.
Uden for byggefelterne kan der dog opføres cykelskure, cykeloverdækninger og mindre bygninger, der er nødvendige for områdets drift og
tekniske forsyning.

8.3

Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager og bygningshøjden
må ikke overstige 12,5 meter målt fra et eller flere niveauplaner, som
fastsættes efter reglerne i bygningsreglementet.

8.4

Cykelskure, cykeloverdækninger og småbygninger, der er nødvendige
for områdets drift og tekniske forsyning, må kun opføres i 1 etage og
bygningshøjden må ikke overstige 3 meter.

9.

Bebyggelsens ydre fremtræden

9.1

Tage og facader må ikke udføres med reflekterende materialer. Glaspartier og solenergianlæg er undtaget. Der må ikke anvendes glaserede
eller ædelengoberede tagsten.

9.2

Tage må ikke udføres med en hældning, der overstiger 30 grader.

9.3

Opsætning af solenergianlæg og ovenlysvinduer er uanset ovenstående
tilladt. Anlæggene skal ligge plant med den skrå tagflade, som de monteres eller indbygges på. Solenergianlæg på flade tage må udføres med
anden hældning end tagfladen, men anlæggets sider skal inddækkes.

9.4

Ingen form for reklamering må finde sted. Der må kun opstilles eller
opsættes informations- og henvisningskilte. Der må endvidere opsættes skilte på facader med bebyggelsens/ institutionens navn.

10. Ubebyggede arealer
10.1 Der udlægges arealer til grønne områder og opholdsarealer, herunder
skolegårde som vist på kortbilag 2. De ubebyggede dele af byggefelterne skal ligeledes fremstå som grønt område, opholdsarealer eller
skolegård.
10.2 De grønne områder skal anlægges som græsarealer og der må plantes
enkeltstående træer og buske eller grupper af træer og buske. Der fastsættes ikke bestemmelser for skolegårdenes indretning. Disse kan anlægges med en kombination af belægning og græsrealer og kan indrettes med lege- og aktivitetspladser med legeredskaber, baner osv.
10.3 Træer uden for de områder, der er udlagt til bebyggelse, trafik- og parkeringsarealer skal bevares. Træerne kan beskæres som led i vedligeholdelse. Træerne kan tillades fældet, når de på grund af alder eller
sygdom er til fare for bygninger og mennesker.
Træbæltet langs skellet mellem Aabenraa Stadion og skolebebyggelsen
kan udtyndes med henblik på bedre lysforhold.
10.4 Der må ikke anvendes materialer til opfyldning af terræn, der kan give
anledning til grundvandsforurening.
10.5 Der må på ubebyggede arealer ikke foretages terrænreguleringer på
mere end +/- 0,5 meter. Skråningsanlæg må ikke anlægges med hældning på mere end 1:3 og må ikke anlægges nærmere skel end 0,5 meter. Der må dog etableres mindre bakker til leg og ophold med større
terrænregulering end +/- 0,5 meter og større hældning end 1:3.
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10.6 I delområde 1 skal der reserveres et areal til etablering af en eventuel
støjskærm mod Tøndervej, Dronning Margrethes Vej og Vestvejen, som
vist på kortbilag 2. Se også § 11 vedrørende støj. Støjskærmen skal
mod de omgivende veje fremstå som en beplantet skærm.
10.7 Ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må ikke anvendes til
oplagring eller placering af både, uindregistrerede lastvogne, - biler og
- campingvogne eller lignende. Dette gælder dog ikke i de tilfælde hvor
førnævnte etableres og anvendes som legeredskaber eller legehuse.
10.8 Færdselsarealer (veje, pladser og stier) og opholdsarealer, skal udføres
i overensstemmelse med Dansk Standards “Udearealer for alle - anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden” (DS Håndbog 105).

11. Forudsætning for ibrugtagning
11.1 Ny bebyggelse på matr. nr. 733 og 2168 Aabenraa ejerlav må ikke tages
i brug førend det fornødne antal parkeringspladser er etableret jf. § 6.1.
11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug førend det er sikret at de vejledende indendørs og udendørs støjgrænser jf. Miljøstyrelsens Vejledning
nr. 4/2007 - Støj fra veje, kan overholdes.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
1.

I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplan 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 af et større byggearbejde m.v.

4.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

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.
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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 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.

7.

I henhold til § 48 i planloven kan ejeren af en ejendom, der med en
lokalplan er udlagt til offentlige formål, forlange ejendommen overtaget
af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten påhviler dog kun
kommunen, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af
de omliggende ejendomme.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan nr. 57 er vedtaget af Aabenraa Byråd den 28. marts
2012.
Forslaget er offentliggjort den 11. april 2012.

Pbv
Tove Larsen 		
Niels Johannesen
Borgmester		 Kommunaldirektør
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TILLÆG NR. 28
til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune
Med kommuneplantillæg nr. 28 udvides rammeområde 1.1.216.D,
Rugkobbelskolen til at omfatte Max Jenne-grunden øst for Vestvejen.
Stedsbetegnelsen for rammeområdet ændres fra Rugkobbelskolen til
Kongehøjskolen.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er vedtaget af Aabenraa byråd den 28. marts 2012.
Forslaget er offentliggjort den 11. april 2012.

Pbv
Tove Larsen

		

Niels Johannesen
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