Forslag
LOKALPLAN nr. 84
For et erhvervsområde ved Lyren, Bov
Forslag til Tillæg 50 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

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.
samme
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Klagevejledning
Efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål
om planforslagets eller den endeligt vedtagne plans lovlighed, herunder dens
lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planforslaget eller den endeligt vedtagne plan.
Udførlig klagevejledning kan ses på side 24 i denne lokalplan.
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Indledning
INDLEDNING

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 84 for et erhvervsområde ved Lyren, Padborg og tillæg nr. 50 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 af kommuneplanen, herunder f.eks. nye rammebestemmelser for lokalplanområdet.

Offentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan nr. 84 er offentliggjort den x. x 2015. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes
senest den x. x 2015 til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende sydøst for motorvejsfrakørsel 75 ved Bov
nord for Padborg, jf. ovenstående kort. Området er beliggende i et delvist udbygget erhvervsområde og afgrænses mod vest af motorvej E45, og vejen
Lyren mod øst. Mod syd grænser området op til en transportvirksomhed og et
regnvandsbassin. Området grænser mod nord op til et uudnyttet erhvervsområde som henligger som græsareal. Nordøst for området ligger et større kontorbyggeri, der bl.a. huser en brancheorganisation for vejgodstransport. Derudover er der en tankstation og et vandrehjem længere mod nord.

Den eksisterende bebyggelse ved
trailervirksomheden er opført i grå
betonelementer. Den resterende
del af virksomhedens område
benyttes til oplag af trailere.
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Bygningerne ved
godstransportfirmaet er placeret
med ud mod Europavej og Lyren og
fremtræder med grå facader.

Baggrund og formål
Aabenraa Kommune har modtaget ønske om udvidelse af en eksisterende
trailervirksomhed i området. Virksomheden ønsker at udvide og anvende arealet til udstillingsplads/parkering, samt evt. byggeri senere hen. Det uudnyttede areal, hvor udvidelsen af virksomheden ønskes, er omfattet af lokalplan
nr. 1-100, hvor arealets anvendelse er fastlagt til liberale erhverv og administration, herunder kursus- og konferencecenter, samt servicevirksomheder og
lignende.
Den ønskede anvendelse forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan.
Den vestlige del af lokalplanområdet, som indeholder eksisterende virksomheder, er medtaget, da det er omfattet af to forskellige lokalplaner som ikke er
sammenfaldende med ejendomsgrænserne. Der ønskes derfor ensartede bestemmelser for hele området.
Formålet med lokalplanen er at fastsætte ensartede bestemmelser for hele
området, som overordnet overfører anvendelsesbestemmelserne fra de to eksisterende lokalplaner for den vestlige del af lokalplanområdet til hele området. Dermed muliggør lokalplanen den ønskede udvidelse af virksomheden
med etablering af udstillings/parkeringsplads i den østlige del af området.
Hele områdets anvendelse vil således være erhvervsformål til transport-, speditions-, og produktions-, og servicevirksomheder o.lign. herunder virksomheder med et særligt lagerbehov. Dermed vil lokalplanen muliggøre etablering
af udstillings/parkeringsplads i den østlige del af området. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse i området.

Eksisterende forhold
Området, der udgør et areal på ca. 12,3 ha., er beliggende i byzone.
Lokalplanområdet afgrænses som vist på nedenstående kort og omfatter matr.
nr. 377, 717b. 717c, 1412 og 1509 Bov Ejerlav, Bov samt del af vejmatrikel
7000a.
Inden for lokalplanområdet ligger en virksomhed som sælger nye og brugte
lastbiltrailere og reservedele i den vestlige del af området. Bebyggelsen består
af administrations- og værkstedsbygning og lagerbygning i 1-2 etager med
fladt tag og facader i grå betonelementer. Derudover anvendes arealet til oplag af trailere.
Sydvest herfor ligger et godstransportfirma med administrations- og værkstedsbygninger mv. Administrationsbygningen er i to etager med fladt tag og
fremstår med grå pudsede facader. De øvrige bygninger fremstår med forskellig udformning. Til virksomheden er der et større befæstet areal til oplag af
trailere, lastbiler mv.
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Den østlige del af lokalplanområdet er ubebygget. Arealet henligger som
græsareal og derudover er der et større forsinkelsesbassin, der opsamler
regnvand og overfladevand fra området. Området krydses af en 220 kW
højspændingsledning.
Langs motorvejen er der et ca. 40 m grønt bælte, som ejes af Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets afgrænsning
vist med sort prikket linie.

Det ubebyggede græsareal i den
østlige del af lokalplanområdet
henligger som græsareal. I
baggrunden ses en af masterne til
højspændingsledningen.
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Det større regnvandsbassin i
området set fra krydset
ved Kilen/Lyren.

Det grønne bælte langs motorvejen
henligger som græsareal.

Lokalplanens indhold
Områdets anvendelse
Området må anvendes til erhvervsformål til transport-, speditions-, og
produktions-, og servicevirksomheder o.lign. herunder virksomheder med et
særligt lagerbehov. Matr.nr. 717b fastholdes som regnvandsbassin, og matr.nr.
1412 fastholdes som grønt bælte langs motorvejen. Disse matrikler skal friholdes for bebyggelse.
Der må ikke etableres miljøfølsom anvendelse, såsom boliger, der kan give
anledning til miljøkonflikter med miljøbelastende aktiviteter i området.
Ved udstykning af grunde fastsættes en minimumsstørrelse på 5.000 m2.
Grunde til transformatorstationer, regnvandsbassiner og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning, må udstykkes med en mindre
grundstørrelse.
Bebyggelsens omfang, placering og udformning
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50. Ny bebyggelse må ikke opføres i en højde der overstiger 12 m og op til 3 etager. Såfremt der er særlige forhold, som tekniske krav mv. for den enkelte virksomhed, der nødvendiggør højere bebyggelse, kan der tillades bebyggelse op til
25 m ved f.eks. etablering af siloer, skorstene m.m. Ved bebyggelse over 12
m, stilles der krav om visualiseringer for vurdering af påvirkningen af omgivel-
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serne i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere skel end 5 m. Højspændingsledningen medfører desuden begrænsninger ift. placering, omfang og udformning af bebyggelse i området.
Terrænregulering må ske indtil +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn,
med mindre det viser sig nødvendigt at etablere støjvolde og yderligere regnvandsbassiner.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at bebyggelse med facader mod
vejene skal fremstå med et ensartet udtryk, hvad angår proportioner, farver
og facadebeklædning. Hensigten er, at sikre området et harmonisk og sammenhængende visuelt udtryk.
Ubebyggede arealer
Matr.nr. 717b skal fastholdes som regnvandsbassin. Bassinet er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.
Arealet mod motorvejen, matr.nr. 1412 fastholdes som grønt areal med mulighed for beplantning af træer og lav bevoksning.
Ubebyggede arealer i øvrigt skal anlægges som parkering/udstillingspladser,
opholdsarealer, beplantning og belægning i sammenhæng med bebyggelsen,
således at området til enhver tid fremtræder attraktivt såvel for eksisterende
som for potentielle tilflyttervirksomheder. Desuden er der mulighed for etablering af yderligere regnvandsbassiner, hvis dette viser sig nødvendigt.
Veje, stier og parkering
Området vejbetjenes fra de eksisterende veje Europavej, Kilen og Lyren. Der
planlægges ikke nye veje eller stier i området.
Parkeringsbehovet skal dækkes på egen grund og i henhold til parkeringsregulativet for Aabenraa Kommune. Parkeringspladserne udføres med fast belægning som asfalt eller betonbelægningssten.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan for Aabenraa Kommune 2009
Det ubebyggede areal og regnvandsbassinet - matr.nr. 717c og 717b - er omfattet af rammeområde 3.1.042.E Lyren, som også omfatter de øvrige ejendomme uden for lokalplanområdet der ligger ud til Lyren. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsområde med administration, liberale erhverv,
servicevirksomheder og lign. Nærværende lokalplan er således ikke i overensstemmelse med disse rammer, da den ønskede udvidelse af trailervirksomheden ikke passer ind under anvendelsesbestemmelserne.
De øvrige arealer inden for lokalplanområdet ligger inden for rammeområde
3.1.041.E Europavej. For dette rammeområde er anvendelsen fastlagt til
transport-, speditions-, lager-, engros- og servicevirksomheder og lignende,
og stemmer således overens med nærværende lokalplan.
Da denne lokalplan ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne
for matr.nr. 717c, er der udarbejdet tillæg til Kommuneplan 2009, der ændrer
rammeområdernes afgrænsning, således at matr.nr. 717b og 717c overføres
fra rammeområde 3.1.042.E Lyren til rammeområde 3.1.041.E Europavej.
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Eksisterende kommunplanrammer

Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde
Lokalplanområdet er en del af Helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde.
Helhedsplanen er Aabenraa Kommunes og det lokale erhvervslivs fælles ambition og fundament, der skal danne et robust grundlag for de kommende års
udvikling af erhvervsområdet, bl.a. ved at planerne omsættes i konkrete juridisk bindende lokalplaner. Helhedsplanen er dog ikke juridisk bindende.
I planen udpeges arealet omkring Lyren til at være vigtigt for erhvervsområdets ansigt udadtil. Helhedsplanen beskriver hvordan den nordligste del af
erhvervsområdet bør være en koncentration af virksomheder og bebyggelse
af særlig høj arkitektonisk kvalitet. I forhold til helhedsplanen har matr. 717c
potentiale som virksomhedsdomicil, servicevirksomhed eller liberale erhverv,
som der ønskes i området. Der er dog ikke tale om en fast defineret grænse i
helhedsplanen og nærværende lokalplan vil således ikke blive en del af dette
område, da Aabenraa Kommune også ønsker at understøtte eksisterende virksomheders udbygningsmuligheder.

10

LOKALPLAN NR. 84

REDEGØRELSE

Lokalplanen imødekommer delvist helhedsplanens intentioner med at synliggøre de grønne elementer, bl.a. ved at arealet langs motorvejen fastholdes
som grønt areal. Endvidere har matr. 717c ikke facadeareal ud mod motorvejen.
I helhedsplanen ønskes der også at der tages højde for klimatilpasninger, bl.a.
ved at aflaste eksisterende kloaknet og regnvandssystem, ved naturlig nedsivning, regnvandsbassiner, mulighed for grønne tage mv. Derudover ønskes der
mulighed for grøn energi. Lokalplanen stemmer godt overens med disse hensigter.
Eksisterende lokalplaner
Det uudnyttede areal, hvor udvidelsen af virksomheden ønskes, er omfattet af
lokalplan nr. 1/100, hvor arealets anvendelse er fastlagt til liberale erhverv og
administration, herunder kursus- og konferencecenter, samt servicevirksomheder og lignende.
Den vestlige del af området med eksisterende virksomheder er omfattet af
lokalplanerne 1/73 og 1/73-1. Begge disse lokalplaner har overordnet de samme bestemmelser og fastsætter anvendelsen for de pågældende områder til
erhverv med til transport, spedition og produktion o.lign.
Med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, aflyses lokalplan 1/731 i sin helhed. Lokalplan 1/73 og 1/100 aflyses inden for nærværende lokalplans områdeafgrænsning.
De eksisterende lokalplaners afgrænsning fremgår af nedenstående kort.
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Eksisternede lokalplaner

Miljø
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er udpeget til område med drikkevandsinteresser (OD).
Mod vest grænser lokalplanområdet op til et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Etablering og drift af virksomheder bør derfor foregå på en
måde, der minimerer forureningsrisikoen.
Anvendelsen inden for lokalplanen vurderes ikke at medføre særlig risiko for
forurening af grundvandet, da bestemmelser sikrer at udstillings/parkeringspladser skal befæstes.
Jordforurening
Området ligger i byzone og er områdeklassificeret. Flytning og håndtering af
jord skal anmeldes til kommunen og skal ske iht. Jordflytningsbekendtgørelsen samt Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning.
Idet der er tale om et etableret erhvervsområde, hvor eksisterende virksom-
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heder kan have givet anledning til fourening, agter Aabenraa Kommune ikke
at udtage området fra områdeklassificeringen.
Trafik
Etablering af virksomheder på det uudnyttede areal vil føre til flere besøgende
til området og dermed mere afledt trafik. Denne trafik er forholdsvis beskeden
og øges kun i mindre omfang som følge af de planlagte aktiviteter i området.
Trafikken kan forventes at komme fra E45 og vil dermed ikke påvirke lokalområdet væsentligt.
Trafiksikkerhed
Den øgede trafikmængde vil udgøre en mindre øget risiko for trafiksikkerheden. Området har imidlertid gode tilkørselsforhold.
Trafikstøj
Den vejledende grænseværdi på Lden 63 dB for påvirkninger af liberale
erhverv med støj fra vejtrafik skal overholdes.
Forøgelsen af trafikmængden vurderes ikke at medføre overskridelse af ovennævnte grænseværdi.
Virksomhedsstøj
Lokalplanen udlægger området til erhverv i miljøklasse 3-6 i henhold til Håndbog om Miljø og Planlægning. Afhængig af hvilken type virksomhed der etablerer sig på området, kan driften medføre støj. Med den højeste miljøklasse 6
er det anbefalingen, at der er en afstand på mindst 300 m til miljøfølsomme
anvendelser som boliger. Der ikke er mulighed for at indpasse støjfølsomme
funktioner, som boliger i området og den nærmeste bolig er over 350 m fra
området. Der ligger dog et vandrehjem ca. 150 m nordøst for området, samt
kontorerhverv ca. 100 m fra området. Der er dog krav om at Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj skal overholdes, således at aktiviteterne i lokalplanområdet ikke påvirker omgivelserne mere end de vejledende grænseværdier. Det kan derfor blive nødvendigt at etablere støjdæmpende foranstaltninger, som eksempelvis støjmure/volde.
Oversvømmelsesrisiko
Der findes en lavning i området, der kan blive oversvømmet samt en risiko for
terrænnært grundvand. Dette bør der tages højde for i forbindelse med et
anlægsarbejde og etablering af bygninger.
Beskyttet natur
Regnvandsbassinet på matr. 717b er registreret som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det medfører at søens tilstand ikke må ændres uden
forudgående dispensation.
Arkæologi
Museum Sønderjylland har lavet forundersøgelser på matr. 717c og har ikke
fundet væsentlige fund, hvorfor arealet er frigivet til bebyggelse.
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Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Padborg Vandværks forsyningsområde. Ny
bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Aabenraa Kommunes spildevandsplan 201417. Hele området er separatkloakeret.
Arwos har spildevandsledninger langs lokalplanområdet ved Lyren, på matr.
717c lang Kilen og langs E45. Ledningerne bliver ikke berørt af anlægsarbejder.
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa. Ny bebyggelse skal tilsluttes individuel naturgasforsyning. Der kan dog dispenseres fra bestemmelser
om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås huse, hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i det til enhver tid gældende bygningsreglement.
Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ.

Servitutter
Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter. Nedenfor beskrives servitutter der kan have indvirkning på lokalplanen. Der er
kun medtaget de servitutter, som kommunen vurderer, har betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter, der har betydning for den
enkelte grundejer. Servitutternes omtrentlige placering fremgår af kortbilag 2.
Dok. om master mv. Tinglyst d. 02.03.1962
Den eksisterende 220 kV højspændingsledning, er sikret ved en deklaration.
Ledningerne er vist på kortbilag 2. Udnyttelse af arealerne under og i nærheden af højspændingsledningen er begrænset af det til enhver tid gældende
stærkstrømsreglement. Oplysninger om begrænsningen fås hos Energinet.dk.
Dok. om naturgas/anlæg. Tinglyst d. 27.10.1982
I det grønne område langs motorvejen er placeret en gasledning som vist på
kortbilag 2. Ledningen er sikret ved et servitutbælte og en sikkerhedszone.
Arbejde inden for dette servitutbæltet er kun tilladt efter forudgående aftale
med DONG. Inden for sikkerhedszonen må der ikke opføres bygninger for ophold. Ved opførelse af andre bygninger skal DONG informeres.
Dok. om byggelinier mv. Tinglyst d. 26.10.1983/31.10.1983
Servitutten fastsætter bl.a. en byggelinie på 50 m fra motorvejens midte, hvor
inden for der ikke må etableres bebyggelse eller andre anlæg. Byggelinien
fremgår af kortbilag 2.
Dekl. om spildevandsledninger m.m. Tinglyst d. 07.04.2003
Servitutten vedrører en spildevandsledning, hvortil der er fastlagt et deklara-
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tionsbælte på 2 m til hver side fra ledningens midte. Her inden for er det forbudt at opføre bygninger, foretage beplantning med dybtgående rødder, eller
overhovedet foretage noget der kan skade eller være til hinder for adgangen
til ledningen.

Miljøvurdering
I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der
udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
2.
Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
3.
Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Lokalplan nr. 84 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 på baggrund af screeningen vurderet, at miljøpåvirkningen af planlægningen er begrænset til trafiksikkerhed og støj fra trafik samt beskyttet natur
og oversvømmelsesrisiko. Det vurderes, at påvirkningerne er uvæsentlige.
Planerne er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens
§4, stk. 2, jf. bilag nr. 2.
Konklusion
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at miljøpåvirkningen af planlægningen omfatter:
• trafikbelastning af trafiksikkerhed og –støj,
• virksomhedsstøj
• beskyttet natur
• oversvømmelsesrisiko
Det er vurderet, at ingen af miljøpåvirkningerne er af væsentligt omfang og
det indstilles derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Beslutningen
om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

Tilladelser og dispensationer fra andre
myndigheder
Tilladelse efter museumsloven
Hvis der under anlægsarbejdet påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre
kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr.
473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres.
I givet fald skal bygherre ikke udrede udgifterne til en eventuel undersøgelse.
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Erhvervsområde ved Lyren, Bov
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at fastlægge områdets anvendelse til erhverv, med mulighed for transport-, spedition- og produktions- og servicevirksomheder.

at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre
udformning,
at forhindre miljøfølsom anvendelse i området.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.

Området omfatter matr.nr. 377, 717b. 717c, 1412 og 1509 Bov Ejerlav,
Bov og del af vejmatrikel 7000a, samt alle parceller, der efter den
xx.xx.2015 udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens
område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone. Lokalplanen ændrer ikke på zonestatus.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 3-6.

3.2

Matr.nr. 717b skal fastholdes som regnvandsbassin.

3.3

Matr.nr. 1412 skal fastholdes som grønt bælte langs motorvejen.

3.4

Inden for området må der kun opføres eller indrettes anlæg og bebyggelse for transport-, speditions-, produktions- og servicevirksomheder
o.lign. Der må etableres virksomheder med et særligt lagerbehov.

3.5

Der må ikke opføres eller indrettes nogen form for boliger eller anden
miljøfølsom anvendelse inden for lokalplanens område. Der kan dog i
mindre omfang etableres overnatningsmuligheder for chauffører og
lign.

3.6

Der må inden for lokalplanområdet kun udøves virksomhed, som i ubetydelig grad medfører gener i form af luft- eller lugtforurening.

3.7

Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til
områdets forsyning, f.eks. transformerstationer o.l, såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og
omgivelserne.
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3.8

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

4.

Udstykninger

4.1

Der må ikke udstykkes grunde, der er mindre end 5.000 m². Undtaget
herfra er grunde til tekniske anlæg til områdets forsyning, som kan udstykkes med en mindre grundstørrelse.

5.

Vej- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra de eksisterende veje Europavej, Kilen og Lyren.

5.2

Den enkelte virksomheds parkeringsbehov til virksomhedens ansatte,
drift og besøgende skal til enhver tid kunne dækkes og tilvejebringes
indenfor de arealer, som virksomheden råder over. Der skal ved anlæg
dog som minimum etableres parkeringspladser i henhold til Aabenraa
Kommunes gældende parkeringsregulativ ligesom der skal sikres vendemulighed for lastbiler, renovationsbiler o.l. Parkeringspladser må alene anlægges på arealer, der ikke er omfattet af byggelinjer.

5.3

Den til den enkelte virksomhed nødvendige plads til manøvrering og
henstilling af lastvogne, påhængsvogne, containere etc. skal etableres
på egen grund.

6.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom.

6.2

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager, med en bygningshøjde på maks. 12 m målt fra et eller flere niveauplaner, som fastsættes
nærmere af bygningsmyndigheden.
I særlige tilfælde, hvor virksomhedens drift nødvendiggør det, kan der
tillades bebyggelse på maks. 25 m.
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6.3

Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres tekniske
installationer og solenergianlæg med en højde på op til 3 meter målt fra
tagfladens øverste kant. Der kan også installeres solenergianlæg plane
med taget.

6.4

Ved ny bebyggelse med en bygningshøjde på over 12 m skal der foreligge visualiseringer til vurdering af påvirkningen af omgivelserne, herunder hensyn til nabobebyggelse, placering i landskab, omfang og udformning, der kan indgå som grundlag for en godkendelse af byggeriet.

6.5

Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere skel end 5 meter.

6.6

Der må ikke opføres bebyggelse på matr.nr. 717b og 1412 Bov Ejerlav,
Bov.

7.

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Bebyggelsen skal udformes på en sådan måde, at der med hensyn til
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bygningsprofil, proportioner og materiale- og farvevalg opnås en god
arkitektonisk helhedsvirkning.
7.2

Bebyggelsen skal fremstå som en arkitektonisk helhed mod Lyren og
motorvejen. Derfor skal facaderne mod disse veje gives et ensartet
udtryk, hvad angår proportioner, farver og facadebeklædning.

7.3

På tage med hældning, må der ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede eller ædelengoberede tagsten. Undtaget herfra
er solenergianlæg og ovenlysvinduer.

7.4

Ingen bygningsdele må afstedkomme refleksion af sollys på motorvejen, således at trafikanterne kan blive udsat for blænding.

7.5

Der må monteres solenergianlæg på facader, såfremt disse er plane
med facaden og ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

7.6

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

7.7

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

7.8

Der må etableres grønne tage og grønne/beplantede facader.

7.9

Skiltning mod motorvejen må kun ske som skiltning på facaden i form
af bogstaver og logo, og skal med hensyn til størrelse, skrifttype, farve
og logo tilpasses bygningens arkitektur og facadens opdeling. Skiltning
mod motorvejen må maks. være 1.5 x 7,0 m. Skiltning på facader, der
ikke vender mod motorvejen må maksimalt udgøre 6 m2 pr. 25 m
facade.
Skiltebelysning må ikke virke blændende eller være bevægelige.

7.10 Ved Kilen og Europavej må der opstilles skiltning, som oplyser om hvilke
virksomheder, vejen giver adgang til. Skiltet må maksimalt være 0,6 m2
pr. virksomhed og ikke være højere end 1,8 m målt fra omgivende terræn.
7.11 Skiltning inden for samme virksomhed eller ejendom skal ske efter et
samlet koncept.
7.12 Inde i området må den enkelte virksomhed reklamere med virksomhedens navn, adresse, art, samt virksomhedens produkter. Denne skiltning skal udformes som skiltesøjler med en maksimal højde på 8 m.
Undtaget er henvisningsskilte.

8.

Ubebyggede arealer

8.1

Inden for lokalplanområdet skal der udlægges friarealer svarende til
mindst 5% af etagearealet.

8.2

Matr.nr. 717b skal fastholdes som regnvandsbassin.

8.3

Matr.nr. 1412 skal fastholdes som grønt bælte langs motorvejen, og kan
beplantes med enkeltstående træer, grupper af træer og lav bevoksning,
og skal friholdes for bebyggelse, oplag og parkering.

8.4

Ubebyggede arealer skal befæstes eller beplantes så de fremtræder
ordnede.

8.5

P-pladser og øvrige pladser skal etableres med en tæt belægning, der
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sikrer mod nedsivning af overfladevand.

8.6

Oplag herunder henstilling af materialer og materiel, f.eks. containere,
og maskiner uden for bygninger må kun ske i hertil indrettede og visuelt
afskærmede gårde og pladser, så det ikke er synligt fra de offentlige
veje.

8.7

Der må ikke foretages terrænregulering på mere end ± 1 m i forhold til
det eksisterende terræn.
Dette gælder dog ikke ved etablering af støjvolde og yderligere regnvandsbassiner inden for området.

8.8

Belysning af veje, stier og fælles arealer skal ske efter et samlet belysningskoncept for hele lokalplanområdet, der harmonerer med belysningskonceptet i det tilstødende erhvervsområde.

8.9

Belysning skal orienteres og retningsbestemmes, så fjernvirkningen
minimeres, og blænding af omgivelserne undgås.

8.10 Belysning på offentlige veje og stier skal følge det gældende belysningsregulativ.

9.

Ledningsanlæg

9.1

Inden for sikkerhedszonen ved gasledningen i plantebæltet ved motorvejen må der ikke opføres bygninger til ophold. Ved opførelse af andre
bygninger skal DONG informeres.

9.2

Udnyttelse af arealerne under og i nærheden af højspændingsledninger
er begrænset af det til enhver tid gældende stærkstrømsreglement. Alt
anlægsabejde, transportarbejde eller anden anvendelse inden for 15 m
fra yderste ledning og over 3 m ved eksisternede luftledning skal
meddeles ledningsejer. Der åbnes mulighed for flytning af højspændingsledningen til en placering i det grønne areal langs motorvejen.

9.3

El- og telefonledninger, antennekabler og lign. til forsyning af området,
herunder vej- og stibelysning, skal fremføres som jordkabler.

10. Grundejerforening
10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i området. Foreningen skal oprettes, senest når Byrådet kræver
det.
10.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles areal
inden for lokalplanens område, såsom veje og stier.
10.3 Grundejerforeningen skal samarbejde med omkringliggende grundejerforeninger om drift og vedligehold af det grønne areal langs motorvejen, Tøndervej og Omfartsvejen.
10.4 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet.
10.5 Kommunen som grundejer er ikke pligtig til at være medlem af ejerforeningen.
10.6 Byrådet kan kræve, at grundejerforeningen optager medlemmer fra tilstødende områder, ligesom at Byrådet kan beslutte at grundejerforening skal sammenlægges med grundejerforeningen inden for lokalplan
1/73.
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11. Forudsætninger for ibrugtagning
11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i henhold til Aabenraa Kommunes varmeplan. Der
gælder dog særlige undtagelser for lavenergibebyggelse, der er defineret efter planlovens § 21a. Se lokalplanens retsvirkninger punkt 3.
11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkering jf. §
5.2.

12. Lokalplaner
12.1

Lokalplan 1/73-1 Erhvervsområde ved Kilen, vedtaget d. 14.04.2004
af Bov Byråd, aflyses i sin helhed, ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

12.2

Lokalplan 1/73 Erhvervsområde vest for Omfartsvejen i Padborg, ved
taget 19.04.1995 af Bov Byråd, aflyses for den del der ligger inden
for nærværende lokalplans områdeafgrænsning, ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

12.3

Lokalplan 1/100 Erhvervsområde ved Lyren, vedtaget 11.09.2002 af
Bov Byråd, aflyses for den del der ligger inden for nærværende lokal
plans områdeafgrænsning, ved endelig vedtagelse af nærværende
lokalplan.

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

Lokalplanens retsvirkninger
1.

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

2.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående
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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 lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det
kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i det til enhver
tid gældende bygningsreglement.

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. 84 er vedtaget af Aabenraa byråd den xx. xx 2015.
Forslaget er offentliggjort den xx. xx 2015.

Pbv
Thomas Andresen
Borgmester
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Niels Johannesen
Kommunaldirektør
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 - §
58, stk. 1 nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages.
Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft
hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over, at Byrådet
efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.
dk.. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med
NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500,-. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller
delvis medhold i din klage.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Der
henvises til planlovens § 60.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder
fra afgørelsens modtagelse.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Senest revideret 26. januar 2015
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