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Forslag
LOKALPLAN nr. 68
Område ved Mølleåen - rekreativt område og byhavn, Aabenraa
Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune
Offentlighedsperiode fra den 25. september 2013 til den 20. november 2013

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

AABENRAA KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 68
Område ved Mølleåen - rekreativt område og byhavn, Aabenraa

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 68 for et område ved Mølleåen i Aabenraa.
Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit:
Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold.
Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning
og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering af de tilladelser
og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder.
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med
lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Kortbilag
Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold, der kan visualiseres.
Kommuneplantillæg
Omfatter ændringer til kommuneplanen, herunder f.eks. nye rammebestemmelser for området.

Offentlighedsperiode
Forslag til lokalplan nr. 68 er offentliggjort den 25. september 2013. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtages senest den 20. november 2013 af:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,5 ha. og ligger i den centrale del
af Aabenraa og den sydlige del af Aabenraa Havn ved Mølleåens udmunding.
Lokalplanen omfatter en del af matr. nr. 3393, Aabenraa Ejerlav, Aabenraa.

Baggrund og formål
Aabenraa Havn vedtog, i samarbejde med Aabenraa Kommune, i 2011 en
helhedsplan for udviklingen af Aabenraa Havn. Helhedsplanen udpeger området ved Sydhavn og Sønderjyllandskajen som omdrejningspunkt for udviklingen af Aabenraa Havn. En afgørende faktor for at kunne øge havnens konkurrenceevne er at der stilles større disponible landarealer til rådighed. Dette kan
opnås ved at opfylde Sydhavn og udvide Sønderjyllandskajen.
Lokalplanen udarbejdes således som et led i realiseringen af den del af Aabenraa Havns udviklingsplan, som medfører en opfyldning af Sydhavn, udvidelse
af Sønderjyllandskajen og dele af kajanlægget ved Gammelhavn samt etablering af en ny byhavn ved Mølleåens udmunding.
Konkret skal denne lokalplan nr. 68 muliggøre etablering af en ny byhavn med
rekreative arealer vest for Sønderjyllandskajen – ved Mølleåens udmunding,
som erstatning for det havnemiljø for mindre både, der nedlægges ved opfyldning af Sydhavn.
Samtidig med udarbejdelsen af denne lokalplan udarbejdes lokalplan nr. 69,
som skal fastlægge erhvervshavnens rammer og infrastruktur. Hertil kommer,
at lokalplanen skal skabe fleksible og åbne arealer til projektlaster og råstoffer. Dette skal ske ved en udvidelse af Sønderjyllandskajen og dele af Gammelhavn samt ved en opfyldning af Sydhavn.
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Forslag til ny byhavn

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet anvendes til småbådshavn og restauration samt delvist til
oplagsareal i tilknytning til Sønderjyllandskajen.
Småbådshavnen er etableret med mindre smalle bådebroer i træ ved Mølleåens udmunding. I forbindelse med havnen er der opført enkelte mindre skure og et fælleshus.
Området vejbetjenes fra Søndre Havnevej, som har forbindelse til krydset
Møllemærsk / Kystvej / Skibbroen.
Langs med lokalplanområdets vestskel er der, langs med Mølleåens vestlige
bred, en mindre sti, som forbinder Søndre Havnevej med lystbådehavnen syd
for lokalplanområdet.

Nuværende indkørsel
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Søndre Havnevej set fra øst

Eksisterende småbådshavn
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Området afgrænses mod nord af Søndre Havnevej og nord for denne af Sydhavns havne- og erhvervsarealer, bestående af store haller til oplag, mindre
bebyggelse med bl.a. fiskehandel samt et indhegnet areal, der anvendes til
handel med både.
Øst for området ligger et befæstet oplagsareal og øst for dette Sønderjyllandskajen. Mod vest ligger Mølleåens udmunding og Kystvejen. Mod syd ligger
Mølleåens udmunding og syd for denne lystbådehavnen.
Afgrænsningen er vist på kortbilag 1.
Lokalplanområdet ligger i byzone, men omfatter desuden arealer på søterritoriet.

Lokalplanområdet set fra hjørnet Skibbroen / Møllemærsk

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, nærmere betegnet byhavn til småbåde og til åhavn (Mølleåens Bådelaug) med tilknyttede faciliteter
som kiosk, bådeskure, fælleslokaler, restaurant, fiskehandel mv., øvrige relaterede aktiviteter op til miljøklasse 2 samt promenade. Der gives mulighed for
etablering af én detailhandelsbutik på op til 200 m2.
Eksisterende anvendelse til havneformål i områdets nordlige del kan fortsætte. Såfremt bådehavnen ikke etableres, kan arealet fortsat anvendes til eksisterende lovlige havneformål. Undtaget er dog arealer reserveret til promenade og højvandssikringsanlæg.
Områdets p-arealer kan desuden delvist benyttes til vinteroplag af mindre
både, der hører til i havnen.
Der gives desuden mulighed for etablering af et anlæg til sikring mod højvande ved Mølleåens udløb i den nordvestlige del af lokalplanområdet.
Veje og stier

Veje
Lokalplanen opretholder den eksisterende vejadgang fra Søndre Havnevej og
der gives mulighed for én indkørsel til lokalplanområdet, som vist på kortbilag
2.
Lokalplanen sikrer areal til den fremtidige promenade, som skal forbinde Nørreport med Styrtom.
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Lokalplanområdets disponering

Parkering
Principiel vejadgang
Areal til højvandssikring
Lokalplanen stiller krav om etablering af mindst 0,5 p-plads pr. bådeplads
2
Byggefelt
over Mølleåen - principiel
placering
samt 1 p-plads pr. 50 mStibro
restaurant
/ butik.
P-pladser, der er etableret i tilknytning
tilpromenade
bådepladserne
anvendes
til vinteroplag
af både.
Udlæg til
Træer,kan
der ikke
må fældes uden byrådets
tilladelse
Matrikelafgrænsning

Maksimal udstrækning af byhavnen

P-pladser, der etableres i tilknytning til de øvrige aktiviteter i området skal
friholdes for oplag af både, da de skal være til rådighed hele året.
Tilgængelighed
For at sikre fri tilgængelighed for alle, indeholder lokalplanen bestemmelser
om at offentligt tilgængelige veje og stier skal udføres med niveaufrie overgange.
Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning

Alle ledninger skal fremføres som jordkabler.
Da lokalplanområdet ligger op til et eksisterende byområde er det vigtigt, at
projektører og belysning af bådebroerne ikke giver anledning til blændingsgener for naboer til havnen.
Belysning af veje og stier skal ske i henhold til Aabenraa Kommunes belysningsplan. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om at belysning
skal være blændfri, ligesom der fastlægges en lyspunkthøjde på maksimal 4
meter. Belysning på promenaden kan fravige belysningsplanen.
Antenner, herunder parabolantenner må ikke opsættes i en højde, der overstiger 8,5 meter eller bygningens sternkant.
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Bebyggelsens omfang og placering
Omfang
Bebyggelsen på havneområdet nord for lokalplanområdet nedtrappes fra 50
meter på kajarealet på sydsiden af Gammelhavn til 8,5 meter i den sydlige
del mod Mølleåen, som omfattes af denne lokalplan.
Således fastlægges den maksimale bygningshøjde i lokalplanområdet til 8,5
meter og maks. 1 etage med udnyttet tagetage. Det maksimalt bebyggede
areal fastlægges til maks. 500 m2 for byggefeltet under ét.
På promenadearealet må der kun opføres indtil 2 mindre bygninger på maks.
25 m2 og en maks. højde på 5 meter.
Placering
Der fastlægges et byggefelt, som vist på kortbilag 2, hvor al bebyggelse skal
placeres. Bebyggelse på promenadearealet samt stibroen over Mølleåen og
anlæg til sikring mod højvande ved Mølleåens udløb er undtaget herfor.
Bebyggelse skal opføres med en sokkelkote på mindst 2.30 (DVR90).
Bebyggelsens fremtræden
Byhavnen bliver den tredje ”enklave” langs med kyststrækningen i Aabenraa.
Den første er Sejlklubben, som ligger som en samlet rødmalet bebyggelse
mod syd. Den anden er lystbådehavnens samling af gråmalede huse syd for
lokalplanområdet.
A spuns, evt suppleret med broer (ponton eller på pæle)

B glacis med broer (ponton eller på pæle)

For at give området omkring byhavnen en lignende samlet identitet, som spiller sammen med de to andre enklaver langs med kysten, fastlægger lokalplanen bestemmelser om at bebyggelse i området skal være sortmalet.
Havneanlægget skal etableres med spunsvæg og/eller som glacis (stenkastning mod vandet) med broer, som enten kan være pontonbroer, der flyder på
vandet eller broer, der er etableret på pæle. Se vignetter.
Der kan desuden etableres en stibro over Mølleåen, der forbinder byhavnen
med lystbådehavnen mod syd. Broen skal udføres med niveaufrie overgange
og i et formsprog, der spiller sammen med den øvrige bebyggelse i området.

Eksisterende bebyggelse og træer
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Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer på småbådshavne anvendes til midlertidigt oplag af net,
bøjer og lignende. Arealer der anvendes til skæmmende og mere vedvarende
oplagring af materialer, net, bøjer og lignende skal placeres i tilknytning til
bebyggelse og afskærmes visuelt, således at de ikke er synlige fra de rekreative områder og Kystvejen, Skibbroen og Mølleåen / Lystbådehavnen mod
syd.

Generelt skal ubebyggede arealer holdes i en ordentlig stand således at de
ikke kommer til at henligge som ”ingenmandsland” imellem by og havn.
Beplantning
De eksisterende vejtræer langs med områdets veje skal opretholdes i det
omfang at vejene bevares. Desuden fastlægger lokalplanen, at der skal etableres beplantning omkring lokalplanområdet, dels for at samle området og
dels for at afskærme det fra de omkringliggende havnearealer. Beplantningen
skal have en karakter, der ikke blokerer visuelt for udkig mod fjorden, når
Sønderjyllandskajen er fri for gods. Det kan blandt andet opnås med en række af opstammede træer, som muliggør kig mellem stammerne, men hvor
kronerne er det visuelt samlende element.

De på kortbilag 2 viste bevaringsværdige træer ned til Mølleåen skal bevares
og må ikke fældes uden forudgående tilladelse fra byrådet.
Terrænregulering
Lokalplanen muliggør terrænreguleringer på op til +/- 0,5 meter på landarealerne over kote 2.30 DVR90. Udgravning til havnebassin og etablering af
moler og øvrige reguleringer, modellering og lignende i forbindelse med havneanlægget er undtaget herfor.

Forudsætninger for ibrugtagning
Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse og anvendelse, at
der etableres parkeringspladser og afskærmende beplantning jf. lokalplanens
bestemmelser.

'

1.1.003.C 1.1.021.E
1.1.002.C
1.1.051.C
1.1.023.E
1.1.022.E
1.1.025.F

1.1.043.F

1.1.026.B

1.1.024.E

1.1.043.F

Nye kommuneplanrammer
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan
Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.1.024.E, Sydhavn.
Rammeområdet fastlægger anvendelsen til erhvervsområde med havneerhverv med virksomheder op til miljøklasse 5. En eksisterende korn- og foderstofvirksomhed, som ligger i den nordlige del af lokalplanområdet er dog en
virksomhed i miljøklasse 6. Lokalplan nr. 69 muliggør, at virksomheden, inden
for de eksisterende bygningsmæssige rammer, fortsat kan om- og udbygge i
miljøklasse 6, men uden for dette skal de, og øvrige virksomheder overholde
kommuneplanens krav om max. miljøklasse 5. Dog kan den (virksomheden)
opføre lagerfaciliteter, som f.eks. plansiloer, uden for de nuværende bygningsmæssige rammer, men ikke produktionsanlæg.
Anvendelsen til rekreative formål er ikke i overensstemmelse med dette, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 39, som skal udlægge et område
til rekreative formål, svarende til det område, der omfattes af nærværende
lokalplan. I praksis udvides rammeområde 1.1.043.F, som omfatter den eksisterende lystbådehavn. Rammeområdet skal rumme den nye byhavn og arealudlæg til den nye promenade, der er under planlægning og realisering.
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Lokalplaner og byplanvedtægter
Følgende lokalplaner er gældende i lokalplanområdet:
Lokalplan M41, Område syd for Gammelhavn, 1985
Lokalplan M60, Fritidshavn / Lystbådehavn mellem Mølleåen og Sønderstrand
v. Kystvej, 1989
Begge lokalplaner aflyses for så vidt angår de dele, der er omfattet af nærværende lokalplan.
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger inden for 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. Hvis bebyggelsen
afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en særlig begrundelse herfor.
Lokalplanen giver ikke mulighed for bebyggelse over 8,5 meter eller bebyggelse, der adskiller sig fra den eksisterende havnerelaterede bebyggelse i området. Påvirkningen af byens profil, set fra kysten, vurderes derfor ikke at
ændre sig væsentligt. Og da området ligger omkranset af eksisterende bebyggelse, som danner visuel baggrund for havnen set fra kysten, er det derfor
Aabenraa Kommunes vurdering, at lokalplanens realisering ikke vil medføre
en negativ visuel betydning for kystlandskabet.
Arkæologi og bevaring
Der er i selve planområdet ikke registreret jordfaste fortidsminder. Det antages at området er præget af opfyldt undergrund og Museum Sønderjylland –
Arkæologi Haderslev mener derfor ikke, at en prøvegravning er nødvendig.
I henhold til Museumslovens § 27 skal bygherren dog være opmærksom på,
at hvis der under anlægsarbejde i området findes jordfaste fortidsminder eller
andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgående indstilles og Museum
Sønderjylland – Arkæologi Haderslev skal kontaktes.
Natur
I overensstemmelse med miljøvurderingens afhjælpende foranstaltninger,
skal udformningen af byhavnens mole- og broanlæg udformes således at der
kan sikres fri passagemulighed for fisk op i Mølleåen.
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Slotsmølleåen
Slotsmølleå systemet begynder delvist ved Pølsekilden i Rise Skov samt med
tilløb fra Rødekro-, Rise- og Egelundsområdet. Vandløbet ender i Aabenraa
Fjord efter passagen under Kystvejen ved Sluseportene. Det er det gældende
regulativ der fastlægger bl.a. vandløbets begyndelse og slutpunkt.
Vandløbet har belastning fra regnvandsudløb og overløbsbygværker fra ca.
490 ha kloakerede byområder og et naturligt afstrømningsområde på ca. 1250
ha. Den naturlige afstrømning varierer en del i oplandet, da undergrunden
varierer mellem lerede og sandede arealer.
Den hydrauliske belastning i Mølleå igennem Aabenraa by fordeler sig under
dimensionsgivende regnhændelser med ca. 50 % fra bydelen og ca. 50 % fra
den landbrugs/naturmæssige afstrømning. Der regnes med en maksimal afstrømning på 6000 liter per. sek. Der er i dag en kontrolstation for spildevand
i udløbet, som viser at der sker tilledning af spildevand til åsystemet
Slotsmølle Å er ikke målsat på de nederste 700 meter. De sidste ca. 225 meter
inden udløbet i Aabenraa fjord er desuden rørlagt. Vest for Dronning Margrethesvej er vandløbet målsat som B3-vandløb (karpefiskevand) på en ca. 700
meter lang strækning. Opstrøms herfra er Mølleå vandløbssystem målsat som
B1 vandløb med stor grad af målopfyldelse. Vandløbet gennem Aabenraa by
er svagtløbende og med sandet bund.
Der udsættes ikke fisk i Mølleåsystemet, da den har en god ørredbestand, der
er selvreproducerende. Det er vigtigt ikke at forringe opgangsmuligheden.
Der transporteres en forholdsvis stor mængde sand i vandløbet. Der er placeret sandfang vest for Vestvejen hvor der fjernes op til 1000 tons sand hvert
andet år. I mølledammene ved Brundlund Slot aflejres yderligere sediment og
blade som opgraves ca. hvert 4. - 6. år med en mængde på op til ca 4000 tons
tons. Endeligt opgraves der slam efter udløbet i jollehavnen – sidste opgravning er netop foretaget, og fra 2009-2013 er der tale om 113 tons. De opgivne sedimentmængder er skønnede størrelser.
Der anlægges et projekt (klima og faunapassage) i Mølledammen, hvorved
den sedimentmasse der aflejres i dammen vil strømme igennem dammen og
vil fremover aflejres i – nedre mølledam – den lidt ”døde” del af åen inden
kasseindløbet – eller efter udløbet i jollehavnen. Den eksakte mængde vil først
vise sig når systemet kører. Der eksisterer mulighed for at begrænse mængden ved at etablere yderligere sandfang i den nedre del af vandløbssystemet.
Ved udløbet er der planer om på sigt at lave et nyt sluseværk samt en udpumpningsstation. Dette er en del af kommunens klimatilpasningsplan.
Efter Mølleåens afslutning ved Kystvejen er der et å-lignende udløb, som er en
del af Aabenraa Fjord. I udløbet er der i dag en jollehavn. Der har siden 1993
været indgået en frivillig aftale mellem 3 parter – Aabenraa Havn, Aabenraa
kommune og Bådelaug Mølleåen - om oprensningen af udløbet. Aftalen kan
opsiges med 1 års varsel og forventes opsagt i forbindelse med etablering af
den nye byhavn.
Miljø
Grundvandsbeskyttelse
Der er ingen drikkevandsinteresser i området. Realiseringen af lokalplanen
vurderes ikke at give anledning til en øget risiko for forurening af grundvandet, da håndtering af farlige stoffer og andre aktiviteter, der kan være til fare
for grundvandet, vil ske på befæstede arealer, hvor der ikke sker nedsivning
og hvor afvandingen kan kontrolleres.
Jordforurening
Lokalplanområdet ligger i byzone, hvor jorden antages at være lettere forure-
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net. Området er udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Større, sammenhængende områder inden for byzone kan, ved regulativer, udtages af områdeklassificering, når kommunen har viden om, at jorden ikke er lettere forurenet
(jf. § 50a, stk. 2).
Områdeklassificeringen betyder, at flytning af jord væk fra lokalplanområdet
skal anmeldes til Aabenraa Kommune. Ligeledes skal der udtages jordprøver
for at fastlægge jordens forureningsniveau. Antallet af jordprøver aftales med
kommunen, idet antallet af prøver afhænger af, hvor meget jord der skal flyttes og hvortil jorden flyttes.
Ved jordflytning skal, ud over jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser,
Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning følges.
Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforurening inden for lokalplanområdet. Der kan dog være forureninger, der er
opstået som følge af tidligere aktiviteter på arealet (bundslibning/maling, diverse oplag m.m.).
Klima
Lokalplanen sikrer, at byggeri ikke opføres med en sokkelkote under 2.30
DVR90.
Ved daglig højvande er havnearealet ikke i væsentlig fare for at blive oversvømmet.
Lokalplanområdet vil kun blive oversvømmet ved vandstande over 2.48 over
normal. Det vurderes derfor, at størstedelen af havnearealerne vil være sikrede tilstrækkeligt ved fastlæggelse af en min. sokkelkote på 2.30. Koten er
fastlagt på baggrund af den højeste registrerede vandstand og stigende vandstand som følge af klimaændringer.
Terrænspringet i lokalplanområdets vestlige del mellem havnearealet og Kystvej / Skibbroen udgør desuden en klimasikring i forhold til oversvømmelse af
byområderne mod vest.
Lokalplanen sikrer desuden et areal til etablering af et nyt anlæg til sikring
mod højvande ved Mølleåens udmunding ved Møllemærsk / Søndre Havnevej.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger i et område med tilslutningspligt til fjernvarme.
I lokalplanens punkt om retsvirkninger skal der dog være anført, at kommunen, i henhold til Planlovens § 19, stk. 4, skal dispensere fra bestemmelser om
tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i til en hver tid gældende bygningsreglement, p.t. BR10.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i ARWOS forsyningsområde. Ny bebyggelse
skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er privat separatkloakeret.
Området skal fremadrettet forberedes til separering, så regn- og spildevand
skal separeres frem til vejskel.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ.
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Veje og trafik
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Søndre Havnevej, som har adgang til krydset Møllemærsk, Kystvej og Skibbroen. Vejforholdene ændres ikke med denne
lokalplan.
Servitutter
I henhold til Planlovens § 15 pkt. 16, kan en lokalplan ophæve udtrykkeligt
angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i strid
med lokalplanens formål, og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af
planlovens § 18. - Lokalplanen ophæver således ingen servitutter.

Miljøvurdering
Screening
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.

Lokalplan nr. 68 og 69, samt kommuneplantillæg nr. 39 er samlet blevet screenet, Det er vurderet, at de, samlet set er omfattet af pkt. 1, idet udvidelsen af
Sønderjyllandskajen vurderes at være omfattet af:
•
•

bilag 3, pkt. 8b, Søhandelshavne og anløbsbroer til lastning og losning,
der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands, der kan anløbes
af fartøjer på over 1.350 t,
bilag 4 pkt. 10e, Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne.

Scoping
Da planerne vurderes at være omfattet af ovenstående punkt 1, er der foretaget en scoping med udgangspunkt i miljøscreeningsskemaet. Her er de emner,
der skal undersøges nærmere i en miljørapport udpeget.
Scopingen har udpeget følgende parametre med relevans for lokalplanens indvirkning på miljøet:
•
•
•
•
•
•

Dyre- og planteliv
Luftforurening
Jord/Jordforurening
Trafikstøj
Vibrationer
Virksomhedsstøj

Disse forhold er undersøgt i en miljørapport. Se det ikke tekniske resume nedenfor.
Ikke teknisk resumé
Lokalplan nr. 68 omfatter en del af matr. nr. 3393, Aabenraa Ejerlav, Aabenraa. Lokalplan nr. 69 omfatter matr. nr. 2675, 3198, samt en del af matr. nr.
3393, alle Aabenraa Ejerlav, Aabenraa.
Lokalplanerne udarbejdes for at realisere den del af Aabenraa Havns udviklingsplan, som medfører en opfyldning af Sydhavn, udvidelse af Sønderjyllandskajen og dele af kajanlægget ved Gammelhavn samt etablering af en ny
byhavn ved Mølleåens udmunding.
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Plangrundlag
Aabenraa Kommune har vurderet, at de ønskede tiltag ikke kan realiseres inden for de eksisterende planmæssige rammer i området. Derfor udarbejdes to
lokalplaner. En for den nye byhavn ved Mølleåens udmunding (nr. 68) og en
for Sydhavn (nr. 69). I tilknytning til lokalplan nr. 68 udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 39, som muliggør etableringen af byhavnen. Miljørapporten udarbejdes således samlet for både lokalplan nr. 68 og 69 samt kommuneplantillæg nr. 39.
Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.1.024.E, Sydhavn. Som nævnt
ovenfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som justerer rammeafgrænsningerne i området og præciserer anvendelsesbestemmelserne i forhold til miljøklasser.
Screening/Scoping
En scoping har udpeget nogle parametre med relevans for lokalplanernes indvirkning på miljøet. Parametrene er Dyre- og planteliv, Luftforurening, Jord /
Jordforurening, Trafikstøj, Vibrationer samt Virksomhedsstøj.
Anden planlægning / lovgivning
Miljøbeskyttelsesloven – lokalplanen muliggør virksomheder op til miljøklasse
6, hvilket kan rumme virksomheder, der er godkendelsespligtige i henhold til
miljøbeskyttelsesloven.
Jordforureningsloven – Området er områdeklassificeret. Der er desuden to V2
udpegninger i området, ét på Sønderjyllandskajen og ét på arealet, der pt.
anvendes til salg af både.
Museumsloven - Langelands Museum / Øhavsmuseet - har foretaget en foreløbig arkivalsk kontrol af området, og udtaler, at der er registreret et havneanlæg fra middelalderen i det berørte område. Ved den kommende høringsrunde vil de derfor indstille til en forundersøgelse i det berørte område i
Aabenraa Sydhavn. Der er i selve planområdet ikke registreret jordfaste fortidsminder.
Kystnærhedszone – Miljørapporten indeholder en redegørelse for påvirkningen af kystlandskabet i henhold til planlovens § 16. Opsummerende vurderes
lokalplanens realisering ikke at give anledning til en væsentlig visuel påvirkning set i forhold til de nuværende byggemuligheder og den eksisterende bebyggelse i området. Bebyggelsens art, udtryk og volumen adskiller sig ikke fra
den eksisterende havnebebyggelse og bygningshøjderne over 8,5 meter begrundes med en nødvendig fleksibilitet i forhold til driften på havnen.
VVM - Opfyldning af Sydhavn, udvidelse af kajanlæggene og udgravning til
byhavnen kan være VVM pligtige jf. VVM bekendtgørelsens § 3, stk. 1, jf. bilag
1, pkt. 8: Indre vandveje og havne ved indre vandveje, der ikke udgør en del
af søterritoriet, og som kan anløbes af fartøjer over 1350 tons + Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af
skibe på over 1350 tons.
I alle tilfælde, er projektet anmeldelsespligtigt i henhold til VVM bekendtgørelsens § 3, stk. 2, jf. bilag 2, pkt. 11e: Landanlæg i forbindelse med havne,
herunder fiskerihavne.
Kystbeskyttelsesloven - Udgravning til den nye byhavn forudsætter tilladelse i
henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a. Kystdirektoratet er myndighed for
anlæg på søterritoriet.
Risikovirksomheder - Hovedparten af lokalplan nr. 69 er omfattet af 500 meter
risikozone fra to virksomheder som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1156 af
18. november 2005 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Der er tidligere udarbejdet risikovurdering for de to virksomheder, som har
resulteret i en væsentligt mindre risikozone. Lokalplan nr. 69 ligger uden for
disse reducerede risikozoner.
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Eksisterende forhold / Miljøforhold
Lokalplanområdet anvendes til erhvervshavn med virksomheder op til miljøklasse 6 samt småbådshavn, dels i Sydhavns bassin og dels ved Mølleåens
udløb i den sydlige del af lokalplanområdet.
Dyre- og planteliv - Området vurderes på landjorden ikke at rumme dyre- og
planteliv af nævneværdig karakter. Ved Mølleåens udløb må der dog forventes
en trafik af fisk, der søger hhv. ud i fjorden fra åen og omvendt. Den eksisterende bådehavn ved Mølleåens udmunding karakteriseres som en del af fjorden, men vurderes, i kraft af dens bredde og direkte forlængelse af Mølleåen,
at rumme dele af det dyre- og planteliv, der findes i åen.
Luftforurening - Luftforureningen i området består primært af støv genereret
i forbindelse med lastning og lodsning på kajanlæggene. En udarbejdet støvundersøgelse konkluderer i 2008, at det ikke er sandsynligt, at der kan forventes væsentlige støvgener i områder nær havnen. Der er registreret enkelte
klager over lugtgener, som i området primært genereres af den eksisterende
korn- og foderstofvirksomhed.
Jord / Jordforurening - I dag oprenses Mølleåens bådehavn (udenfor Mølleåen)
ca. hvert 5. år. Oprensningen foregår fra den nordlige bred, hvor den nye byhavn etableres. Det opgravede sediment er konstateret forurenet og afleveres
derfor til godkendt modtager.
Hele området er områdeklassificeret med krav om analyse ved jordflytning.
Der er desuden registreret jordforurening (V2) på 2 afgrænsede arealer inden
for lokalplanområdet. Dels på en del af Sønderjyllandskajen og dels på arealet
på hjørnet af Søndre Havnevej og Sydhavn, som anvendes til bådsalg.
Trafik / Trafikstøj - Der er to korridorer for tung trafik til havnen. Trafik fra
nord kører via Løgumklostervej / Nørreport / H.P. Hanssens Gade og Kilen eller
Søndre Havnevej. Trafik fra syd kører via Flensborgvej / Kystvej til Søndre
Havnevej eller via Flensborgvej / Kystvej / Skibbroen / H.P. Hanssens Gade til
Kilen. Særtransporter foregår via Tøndervej og Kystvej til Søndre Havnevej
eller via Løgumklostervej, Vestvejen, Dr. Margrethes Vej og Møllemærsk til
Søndre Havnevej.
I forbindelse med en kortlægning af støjbelastningen langs med tilkørselsvejene til Aabenraa Havn i 2007. Kortlægningen viser, at ca. 550 boliger langs de
primære adgangsveje til havnen, strækningen Nørreport / H.P. Hanssens Gade
/ Kystvej / Flensborgvej, er plaget af støj over 55 dB(A) i dag / aften / natperioden (svarende til Lden 58 dB(A), som er en nyere beregningsmetode).
En ny beregning viser, at værdierne for erhvervshavnen (Sydhavn) er væsentligt lavere end værdierne for den samlede trafikstøj, hvilket skyldes at lastbiltrafikken til og fra Sydhavn foregår ad store veje, hvor trafikken i forvejen er
stor, således ligger værdierne på 49,5 dB(A) for Løgumklostervej og H.P.
Hanssens Gade og 55,8 dB(A) for Kystvej / Flensborgvej.
Vibrationer - Virksomhederne på havnen består af typiske havnerelaterede
erhverv som f.eks. op til miljøklasse 6, som kan give anledning til støjgener
men vibrationer vurderes ikke at brede sig ud over havneområdet.
Virksomhedsstøj - Virksomhederne på havnen består af typiske havnerelaterede erhverv som f.eks. korn og foderstofvirksomheder op til miljøklasse 6,
som kan give anledning til støjgener. I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Aabenraa Havn i 2009, er der foretaget en række støjundersøgelser, som viser, at støjbelastningen af boligområderne mod nord og nordøst er kritisk i dag- og aftentimerne i forhold til de vejledende støjgrænser.
Miljøvurdering
Dyre- og planteliv - Etableringen af den nye byhavn vil, med den foreslåede
udformning, risikere at skabe en blindgyde i forhold til opgående fisk - altså
fisk, der bevæger sig fra fjorden og op i Mølleåen. Ved at give mulighed for at
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skabe gennemstrømning i det nye havnebassin, således at der er fri bevægelighed til Mølleåen, hvis det viser sig nødvendigt, vurderes etableringen af den
nye byhavn ikke at give anledning til væsentlige miljøkonflikter i forhold til
flora og fauna.
Luftforurening - Opfyldningen af Sydhavn og udvidelsen af kajanlæggene vil
medføre en øget aktivitet i området, som kan resultere i en øget generering af
støv med deraf følgende gener for omgivelserne. Under forudsætning af at
Aabenraa Havn opretholder den stramme praksis i forhold til at modvirke støvgener i tørt vejr, vurderes de potentielle støvgener at være afhjulpet i bedst
muligt omfang ud fra de muligheder, der foreligger.
Jord / Jordforurening - Aflejret sand/slam (lettere forurenet) fra Mølleåen opgraves i dag fra området nord for den eksisterende jollehavn og afleveres til
godkendt modtager. Under forudsætning af at der gives mulighed for oprensning af sediment fra vandsiden eller sydbreden vurderes etableringen af den
nye byhavn ikke at give anledning til miljøpåvirkninger, der forudsætter yderligere afhjælpende foranstaltninger.
Hvis der anvendes forurenet jord eller flyveaske til opfyld af Sydhavns bassin,
skal dette behandles i forbindelse med en VVM screening. Arealet vil i så fald
blive betegnet som forurenet på vidensniveau 2 (V2). I anlægsfasen skal jord,
der bortgraves, håndteres i henhold til jordforureningsloven.
Trafik / Trafikstøj - Det bebyggede areal i området ved Sydhavn kan, med
lokalplan nr. 69, øges fra ca. 20.975 m2 til ca. 32.500 m2, hvilket svarer til en
forøgelse med ca. 55 %. Dette vil medføre en stigning i aktiviteterne på havnen, hvilket forventes at generere en stigning trafikken til og fra havnen.
Aabenraa Havn har oplyst, at de forventer en stigning i aktiviteterne og trafikken på 10-15 % som følge af udvidelsen.
De udførte beregninger viser, at de støjmæssige konsekvenser er beskedne.
For situation 2013 er støjbidraget fra kørslen til og fra erhvervshavnen 6-10
dB under den samlede støjpåvirkning. I fremtidens 0-alternativ 2018 vil denne
påvirkning være lavere, således at støjbidraget fra kørslen til og fra erhvervshavnen ligger 8-11 dB under den samlede støj. Dette skyldes, at der i kommunens trafikmodel forventes større fremskrivninger af trafikken på berørte
veje end de 15 %, der fra havnens side regnes med.
Selve havneudvidelsen bidrager i sig selv ikke med yderligere støj set i forhold
til den generelle stigning i 0-alternativet.
Virksomhedsstøj - Opfyldningen af Sydhavn, og den deraf følgende intensivering af havneaktiviteterne i området, må forventes at resultere i en øget støjpåvirkning af områderne vest for havnen. Den aktuelle udvidelse af havnen
vurderes ikke at give anledning til væsentligt øgede støjgener, der skal afhjælpes af særlige foranstaltninger ud over krav fra miljøgodkendelser for den
enkelte virksomhed.
Det brede miljøbegreb – Det brede miljøbegreb er undersøgt i forbindelse med
scoping og screeningsarbejdet og er resumeret i skemaform i miljørapporten.
Afværgeforanstaltninger
Dyre- og planteliv – For at undgå at den nye byhavn bliver en blindgyde i forhold til opgående fisk, skal lokalplan nr. 68 sikre, at der kan skabes god forbindelse til Mølleåen.
Luftforurening – Aabenraa Havn stiller krav til brugerne af havnen om rengøring af kajområderne efter brug for at undgå unødig støvfygning.
Jord / Jordforurening – Det forudsættes, at oprensning af Mølleåens udløb og
byhavnens bassin skal ske fra vandsiden, eller fra sydsiden, hvis det viser sig
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muligt efter aftale med ejere og brugere af området. Opgravet sediment fra
oprensning forudsættes fortsat bortskaffet i henhold til gældende regler.
Trafikstøj / Vibrationer – Der arbejdes på trafikomlægninger, der kan være
med til at nedbringe trafikken i midtbyen. Dels på H.P. Hanssens Gade, hvilket
kan gøres ved at forlænge Gasværksvej således at den får funktion som omfartsvej omkring centrum, og dels ved omlægning af krydset Møllemærsk /
Kystvej / Skibbroen / Søndre Havnevej, således at særtransporter kan holdes
på det overordnede vejnet.
Virksomhedsstøj – Lokalplan nr. 69 indeholder bestemmelser om at virksomheder i området skal overholde de vejledende støjgrænser for boliger og andre
erhverv i området. Dette vil blive reguleret i forbindelse med miljøgodkendelser af virksomhederne.
Alternativer
Det valgte alternativ er valgt med udgangspunkt i, at det understøttes af udviklingsplanen for Aabenraa Havn. Projektet understøtter desuden etableringen af promenaden, som skal binde byens kystområder sammen med midtbyen.
Opfølgende planlægning
Opfyldning af Sydhavn, udvidelse af kajanlæggene og udgravning til den nye
byhavn er anmeldelsespligtigt i henhold til VVM bekendtgørelsen. Hvis screeningen resulterer i krav om VVM, vil der skulle udarbejdes en VVM redegørelse
med tilhørende kommuneplantillæg inden projektet kan realiseres.
Overvågning
Dyre- og planteliv - Fiskenes bevægelsesmønster fra fjorden og op i Mølleåen
skal følges nøje for at sikre, at byhavnen ikke bliver en blindgyde for fisk, der
bevæger sig opstrøms.
Luftforurening - Støv- og lugtgener bør følges således at der kan stille krav til
afhjælpende foranstaltninger, hvis det viser sig nødvendigt.
Jord / Jordforurening - Det forudsættes, at oprensning sættes i system med
intervaller, der fastlægges i forhold til tilsandingshastigheden.
Trafikstøj / Vibrationer - Trafik og trafikstøj / vibrationer på tilkørselsvejene
bør følges i den fremadrettede trafikplanlægning.
Virksomhedsstøj - Det vurderes ikke at være nødvendigt med et særligt overvågningsprogram i forhold til virksomhedsstøj, da de er underlagt Miljøstyrelsens vejledende støjkrav.
Mangler og usikkerheder
Miljøvurderingen baserer sig på kendt viden. Altså oplysninger fra Aabenraa
Havn, eksisterende rapporter samt nye trafiktællinger og –analyser. Det vides
pt. ikke, hvilke virksomheder, der etableres i området og hvilke præcise trafikale og miljømæssige konsekvenser det vil få. Miljørapporten har derfor taget
som forudsætning, at stigningen i trafikken vil stige proportionelt i forhold til
den af Aabenraa Havn vurderede procentvise stigning i aktiviteterne på havne
som følge af realisering af plangrundlaget.

Tilladelser og dispensationer efter anden
lovgivning
VVM bekendtgørelsen
Udgravning til byhavnen er anmeldelsespligtigt i henhold til VVM bekendtgørelsens § 3, stk. 2, jf. bilag 2, pkt. 11e:
Landanlæg i forbindelse med havne, herunder fiskerihavne.
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Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet, og skal derfor screene opfyldningen af Sydhavn, udvidelse af kajanlæggene og givetvis også etableringen af byhavnen.
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.

Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning af spilde- og overfladevand kræver en tilladelse i henhold
til miljølovgivningen.
Kystbeskyttelsesloven
Udgravning til den nye byhavn forudsætter tilladelse i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a. Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet.
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LOKALPLAN NR. 68

Område ved Mølleåen - rekreativt område og
byhavn, Aabenraa
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013)
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:

		at
		at
				
at

udlægge området til rekreative formål,
fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering i forbindelse med etablering af en ny byhavn.
fastsætte bestemmelser for havneanlægget til en ny byhavn.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Lokalplanen omfatter en del af matr. nr. 3393, Aabenraa Ejerlav, Aabenraa.

		Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. juli 2013,
udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område.
2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone, men omfatter desuden arealer på
søterritoriet. Arealer på søterritoriet overføres til byzone, når de opfyldes og tages i anvendelse, ligesom byzoneareal overføres til søterritorium, når det udgraves til havnebassin.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, nærmere betegnet byhavn / åhavn samt promenade.

3.2

I lokalplanområdet må der således kun etableres bebyggelse og anlæg
til rekreative formål, herunder promenade og bådehavn med dertil hørende faciliteter som f.eks. kiosk, bådeskure, fælleslokaler, restaurant,
fiskehandel, toiletter mv..
Såfremt bådehavnen ikke etableres, kan arealet fortsat anvendes til
eksisterende lovlige havneformål. Undtaget er dog areal reserveret til
promenade og areal udlagt til højvandssikringsanlæg.
Der kan etableres én detailhandelsbutik på maks. 200 m2 inden for lokalplanområdet.

3.3

Inden for lokalplanområdet kan der opføres cykelskure, mindre overdækninger, transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, der er
nødvendige for områdets drift, herunder anlæg til sikring mod højvande
samt stibro over Mølleåen.

3.4

Områdets p-arealer og oplagsarealer kan anvendes til bådoplag i vinterperioden.

4.

Udstykninger

4.1

Der kan udstykkes arealer til transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning.
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4.2

Inden for lokalplanområdet kan der ske udstykninger i det omfang det
understøtter lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

5.

Veje og stier

5.1

Veje
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Søndre Havnevej, som vist principielt på kortbilag 2.

5.2

Interne veje skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 6 meter.

5.3

Stier
Der skal reserveres areal til den fremtidige promenade mellem Nørreport og Styrtom langs med lokalplanområdets vestlige afgrænsning,
som vist principielt på kortbilag 2.

5.4

Tilgængelighed
Offentligt tilgængelige stier, stibroer og veje skal udformes med niveaufrie overgange.

6.

Parkering

6.1

Der skal etableres minimum 0,5 p-plads pr. bådeplads inden for lokalplanområdet. P-pladserne kan anvendes til bådoplag om vinteren.

6.2

Der skal anlægges følgende antal p-pladser:
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal ved handel med dagligvarer,
1 p-plads pr. 5 siddepladser ved restauranter og lignende,
1 p-plads pr. 10 m2 etageareal ved grillbarer og lignende faciliteter uden
faste siddepladser.

6.3

P-pladser, der etableres til betjening af områdets restauranter, kiosker
og butikker skal friholdes for oplag af både.

7.

Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning

7.1

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

7.2

Belysning af stier og veje skal ske i henhold til Aabenraa Kommunes
belysningsplan. Udendørs belysning i øvrigt må ikke have en lyspunkthøjde over 4 meter. Promenaden er undtaget fra belysningsplanen.
Belysning af erhvervsarealer skal være blændfri, og må ikke give anledning til blændingsgener for naboer til havneområdet.

7.3

Antenner, herunder parabolantenner skal opsættes på bygninger og må
i højden ikke overstige bygningens højde.

8.

Bebyggelsens omfang og placering

8.1

8.2
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Placering
Inden for lokalplanområdet udlægges der et byggefelt, hvor al bebyggelse skal placeres, som vist på kortbilag 2. Dog kan der opføres indtil
2 bygninger på promenadearealet uden for byggefeltet.
Byggeri skal opføres med en sokkelkote på mindst 2.30 DVR90.
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8.3

Omfang
Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 meter målt fra et
niveauplan, som fastlægges af Aabenraa Kommune.

8.4

Der må højst opføres 500 m2 bebyggelse inden for byggefeltet.

8.5

Der må opføres byggeri i op til 1 etage med udnyttet tagetage.

8.6

Byggeri på promenadearealet må ikke overstige 25 m2 og en højde på
maks. 5 meter.

9.

Bebyggelsens ydre fremtræden

9.1

For hele lokalplanområdet gælder det, at tage og facader på bebyggelsen skal udføres i ikke reflekterende materialer.

9.2

Facader på al bebyggelse i lokalplanområdet skal være sorte og skal
beklædes med træ eller fibercementplader.

9.3

Tage skal dækkes med tagpap eller bølgeplader i sort eller etableres
som grønne tage.

9.4

Tage på hovedhuse skal være symmetriske saddeltage med en hældning i forhold til vandret på 15-45 grader.
Mindre bygninger under 25 m2 kan opføres med fladt tag.

9.5

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 er ikke tilladt.
			

10. Ubebyggede arealer
Generelt
10.1 Ved etablering af ny byhavn skal de omkringliggende ubebyggede arealer anvendes til offentligt tilgængelige fri-, opholds- og aktivitetsarealer.
Terrænregulering
10.2 Der må foretages terrænreguleringer på op til +/- 0,5 meter over kote
2,30 DVR90.
Udgravning til havnebassin og etablering af moler og øvrige reguleringer, modellering og lignende i forbindelse med havneanlægget samt
anlæg til sikring mod højvande er undtaget herfor.
Afskærmende beplantning / Hegn
10.3 Der skal etableres en afskærmende beplantning langs med lokalplanområdets afgrænsning, som vist på kortbilag 2.
Beplantningen skal bestå af opstammede træer eller buske, der sikrer
udsyn til fjorden, når havnearealerne er frie for oplag.
Der kan desuden opsættes et trådhegn ind mod erhvervshavnen med
en højde på maks. 3 meter.
Oplag
10.4 Udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelse og afskærmes
af hegn, beplantning eller mur i højst 1,8 meters højde. Oplag af både
i vinterperioden er undtaget herfor.
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Broer og ramper
10.5 Fortøjningsbroer, ramper mv. i forbindelse med havnebassinet skal holdes i ensartede materialer og udformning inden for lokalplanområdet.
10.6 Byhavnens mole- og broanlæg skal kunne udformes med fri passagemulighed for fisk op i Mølleåen.

Bevaringsværdig beplantning
10.7 De på kortbilag 2 viste bevaringsværdige træer må ikke fældes uden
byrådets tilladelse.

11. Miljø- og forsyningsforhold
11.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i henhold til varmeplanen for Aabenraa Kommune.
11.2 Der skal sikres mulighed for kørende adgang til vedligeholdelse / oprensning af Mølleåens udløb. Hvis dette ikke kan sikres, skal der sikres
mulighed for, at oprensning og vedligehold kan ske fra vandsiden.
11.3 Der kan installeres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for
wc skyl og tøjvask i maskine.

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 bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 6 nævnte p-pladser er
etableret.
12.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den i § 10 nævnte afskærmende
beplantning er etableret.

13. Ophævelse af lokalplaner
13.1 Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan nr. 68 ophæves følgende lokalplaner:
Lokalplan M41, Område syd for Gammelhavn (vedtaget af Aabenraa
Kommune i 1985)
Lokalplan nr. M60, Fritidshavn / Lystbådehavn mellem Mølleåen og Sønderstrand ved Kystvej (Vedtaget af Aabenraa Kommune i 1989).
Begge lokalplaner ophæves for så vidt angår den del af lokalplanområderne, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
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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 udlø-
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bet, 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.

Lokalplanens retsvirkninger
1.

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

2.

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

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som
betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres
som 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. 68 er vedtaget af Aabenraa Byråd den 18. september 2013.
Forslaget er offentliggjort den 25. september 2013.
Pbv
Tove Larsen 		
Niels Johannesen
Borgmester		 Kommunaldirektør
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TILLÆG NR: 39
til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune
Med kommuneplantillæg nr. 39 udvides rammeområde 1.1.043.F til at omfatte området, der udlægges til ny byhavn og rekreativt område, således at
området indlemmes i rammeområdet for den eksisterende lystbådehavn.
Herudover justeres rammeområde 1.1.024.E således at ovennævnte del,
overgår til ramme 1.1.043.F. Ved samme lejlighed justeres bestemmelserne
vedr. miljøklasser i ramme 1.1.024.E, således at der gives mulighed for at den
eksisterende korn- og foderstofvirksomhed på sydsiden af Gammelhavn fortsat kan om- og udbygge i miljøklasse 6 inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, men uden for dette skal de, og øvrige virksomheder overholde kommuneplanens krav om max. miljøklasse 5. Dog kan den (korn- og
foderstofvirksomheden) opføre lagerfaciliteter, som f.eks. plansiloer, uden for
de nuværende bygningsmæssige rammer, men ikke produktionsanlæg.
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Ændrede kommuneplanrammer - område
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Perspektivområde erhverv
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Kommuneplantillæg

Erhvervsområde

Tekniske anlæg
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Fritids og Ferieformål (Rekreative områder)

Trafikanlæg

Landsbyområde

Vindmøller
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Anvendelse
Bebyggelsens art
1.1.043.F

Byhavn - Lystbådehavn

Lystbådehavn

Byhavn og lystbådehavne
med ca. 450 bådpladser
med tilhørende faciliteter
samt Sønderstrand.

Rekreativt område

Fritids- og ferieformål.
Lystbådehavne og tilhørende faciliteter. Strandpark.

Anvendelse
Bebyggelsens art
1.1.024.E

Havneerhverv

Sydhavn

Fremstillingsvirksomhed,
håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og
administration op til miljøklasse 5.

Erhvervsområde

Den del af erhvervsområdet, hvor der kan placeres klasse 5 virksomheder, er omgivet af en 150
m bred miljøkonsekvenszone.

Bebyggelsens omfang
grundstørrelse mv.

Plan- og zonestatus

Bebyggelsesprocent på
max. 30 for området
under ét.

Byzone
Lokalplan nr. 68

Bygningshøjde på max.
12 m.
Etageantal på maks. 2

Bebyggelsens omfang
grundstørrelse mv.

Plan- og zonestatus

Bebyggelsestæthed højst Byzone
12 m³/m² mod Skibbroen
Lokalplan nr. 69
og på kajerne.
Bygningshøjde maks. 15
m mod Skibbroen og
maks. 50 m på kajerne.
Bygningshøjde maks. 50
m og bebyggelsestæthed
højst 8 m³/m² på resterende havnearealer.

Den eksisterende korn- og
foderstofvirksomhed
på
sydsiden af Gammelhavn
kan fortsat om- og udbygge i miljøklasse 6 inden
for de eksisterende bygningsmæssige
rammer,
men uden for dette skal
de, og øvrige virksomheder
kommuneplanens
krav om max. miljøklasse
5.

						Vedtagelsespåtegning
						
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 er vedtaget af Aabenraa Byråd den 18. 		
				september 2013.
						

Forslaget er offentliggjort den 25. september 2013.

						Pbv
						
Tove Larsen 		
Niels Johannesen
						Borgmester		Kommunaldirektør
34

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39

35

Lokalplan nr. 68
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv i
samarbejde med aarhus arkitekterne a/s - by og landskab.
Offentliggjort den 25. september 2013.
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune, KMS, COWI og BlomInfo.
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved
henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

