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Planområdet

Miljørapport
Kommuneplantillæg nr. 39, Lokalplan nr. 68 og
Lokalplan nr. 69, Sydhavn og ny byhavn, Aabenraa
1. LOVGRUNDLAG
Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936
af 24. september 2009)
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer
skal der i forbindelse med tilvejebringelse af lokalplanforslag
foretages en vurdering af, om planen må antages at kunne få
en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen skal foretages af den myndighed, der udarbejder planforslaget efter
forudgående høring af andre myndigheder, hvis område berøres.
Hvis planforslaget antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, eller hvis de er omfattet af lovens § 3 stk. 11) eller 1-2), skal der foretages en miljøvurdering, som kan
indgå i planens redegørelse.
2. METODE / FORUDSÆTNING
Miljøvurderingen udarbejdes på det niveau, som lokalplangrundlaget udarbejdes på. Dvs. den forholder sig til detaljeringsgraden i lokalplanerne. Da de tekniske detaljer i forbindelse med havnens opfyldning, udgravning og anlæg endnu
ikke er fastlagte, behandler miljøvurderingen således ikke
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anlægsarbejderne på et detaljeret niveau, idet det forudsættes, at det vil ske i forbindelse med en VVM anmeldelse, hvor
de tekniske forudsætninger skal være afklaret.
Miljøvurderingen tager udgangspunkt i kendt viden og tilgængelige oplysninger, baseret på Aabenraa Havns forventninger til stigning i aktiviteterne på havnen som følge af
plangrundlagets realisering.
3. INDLEDNING
Baggrund

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.

Udvidelsesønskerne

For at realisere ovenstående 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. Denne miljørapport udarbejdes for både
lokalplan nr. 68 og 69 samt kommuneplantillæg nr. 39.
Udviklingsplanen skal fastlægge erhvervshavnens rammer og
infrastruktur mv. frem til 2025. Realiseringen af denne del af
udbygningsplanen koncentreres om en udbygning af faciliteterne i tilknytning til Sønderjyllandskajen og om at skabe adgang til kajer med større vanddybde, bæreevne og nødvendige baglandsarealer i tættest mulig sammenhæng med kajanlæggene. Hertil kommer, at der skal skabes fleksible og
åbne arealer til projektlaster og råstoffer.
Konkret omfatter det en udvidelse af Sønderjyllandskajen og
dele af Gammelhavn samt opfyldning af Sydhavn. I den forbindelse skal der etableres en ny byhavn vest for Sønderjyl-
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landskajen, ved Mølleåens udmunding, som erstatning for
det havnemiljø for mindre både, der nedlægges ved opfyldning af Sydhavn.
Slutteligt skal der reserveres et areal til etablering af den nye
promenade, som på sigt skal forbinde Nørreport med Styrtom.
Lokaliseringen

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.
Området omfatter et samlet areal på ca. 14 ha. og ligger i
den centrale del af Aabenraa og den sydvestlige del af Aabenraa Havn.

Lokalisering

Området afgrænses mod nord af Gammelhavn, som fortsat
anvendes til havneerhverv, mod syd af Aabenraa lystbådehavn med tilhørende rekreative arealer og mod vest af
Skibbroen og Kystvej og blandet midtbybebyggelse. Mod øst
ligger havnebassinet, som udgør den inderste del af Aabenraa Fjord.
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4. PLANGRUNDLAG
Planområdet ligger i byzone, men omfatter desuden arealer
på søterritoriet. Arealer på søterritoriet overføres til byzone,
når de opfyldes.
Følgende lokalplaner gældende i lokalplanområdet:
Lokalplan M41, Område syd for Gammelhavn, 1985
Lokalplan M82, RO-RO leje ved Sønderjyllandskajen, 1995
Lokalplan M60, Fritidshavn / Lystbådehavn mellem Mølleåen
og Sønderstrand v. Kystvej, 1989
Alle lokalplaner aflyses for så vidt angår de dele, der er omfattet af lokalplan nr. 68 og 69.
For at realisere helhedsplanen udarbejdes der to nye lokalplaner, som beskrevet nedenfor.
Lokalplan nr. 68

Lokalplan nr. 68 skal muliggøre etablering af en ny byhavn
med rekreative arealer vest for Sønderjyllandskajen – ved
Mølleåens udmunding - som erstatning for det havnemiljø for
mindre både, der nedlæges ved opfyldning af Sydhavn.
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 disponeres med byggefelt, hvor al bebyggelse
skal placeres. Bebyggelsen på havneområdet nord for lokalplanområdet (LP nr. 69) 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.
Lokalplanen fastlægger derfor en maksimal bygningshøjde i
lokalplanområdet på 8,5 meter. Bebyggelsesgraden fastlægges til højst 500 m2 for lokalplanområdet under ét.
Lokalplanen muliggør alene aktiviteter, der knytter sig til byhavnen. Dvs. mindre oplagspladser / skure, kiosk, restaurant, fællesfaciliteter samt offentlige rekreative opholdsarealer mv.

Lokalplan nr. 69

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12,5 ha. og ligger
i den centrale del af Aabenraa og den sydvestlige del af Aabenraa Havn.
Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af Sønderjyllandskajen og dele af Gammelhavn samt opfyldning af Sydhavn.
Lokalplanen udlægger fem byggefelter. Inden for disse byggefelter nedtrappes bygningshøjden fra 50 meter mod nord
til 8,5 meter mod syd og mod Skibbroen.
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Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenter for de enkelte
byggefelter på 5-80 %, hvilket svarer til en samlet bebyggelsesprocent for lokalplanområdet på ca. 26 %.
Lokalplanen muliggør havneerhverv op til miljøklasse 5, samt
mulighed for at en enkelt virksomhed kan fortsætte med aktiviteter i miljøklasse 6 inden for de eksisterende fysiske
rammer. Dog begrænses anvendelsen til miljøklasse 1-2 i
byggefeltet nærmest Skibbroen.
Kommuneplan 2009

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.

Kommuneplantillæg nr. 39

Rammeområdet fastlægger anvendelsen til erhvervsområde
med havneerhverv med virksomheder op til miljøklasse 5.
Korn- og foderstofvirksomheden, 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 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.
Kommuneplantillægget tilføjer desuden mulighed for at den
eksisterende korn- og foderstofvirksomhed fortsat kan omog 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
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5. SCREENING / SCOPING
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.
Screening

Lokalplan nr. 68 og 69, samt kommuneplantillæg nr. 39 er
samlet blevet screenet, og 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, samt bilag 4 pkt. 10e, Bygning af
veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne.

Scoping

Da lokalplanerne 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 og defineret.
Miljøscreeningsskemaet er vedhæftet.
Scopingen har udpeget følgende parametre med relevans for
lokalplanernes indvirkning på miljøet:
•
•
•
•
•
•

Dyre- og planteliv
Luftforurening
Jord/Jordforurening
Trafikstøj
Vibrationer
Virksomhedsstøj

Forholdene er gennemgået i efterfølgende afsnit, der behandler kendetegn ved planens indvirkning på miljøet.
Dyre- og planteliv
Lokalplanerne åbner mulighed opfyldning af Sydhavn, etablering af en ny byhavn samt etablering af et sluseanlæg ved
Mølleåens udmunding, hvilket kan påvirke det eksisterende
dyre- og planteliv i Mølleåen og havnebassinerne.
Påvirkning
Den nye byhavns udformning er udformet som en blindgyde,
hvor optrækkende ørreder kan blive indfanget.
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Aflejret sand/slam fra Mølleåen opgraves i dag fra området
nord for den eksisterende jollehavn. Dette vil ikke længere
være muligt ved etableringen af den nye byhavn. I forbindelse med etableringen af en spunsvæg gennem den øvre Mølledam ved Brundlund, vil sediment forventeligt ikke længere
aflejres her, men blive transporteret til Mølleåens udløb og
den byhavn. Derfor forventes mængden af sediment, der
skal opgraves fremover stige.
Den mulige påvirkning af dyre- og planteliv under vandet bør undersøges nærmere med henblik på at afklare, hvorledes opfyldning af havnebassinet, etableringen af byhavnen og ændringen af forholdene ved Mølleåens udløb (herunder etableringen af en sluse) påvirkes.
Konkret bør udformningen af byhavnen undersøges
nærmere med henblik på iværksættelse af afhjælpende
foranstaltninger, således at der kan sikres frie passageforhold ind og ud af Mølleåen.
Hertil kommer, at mulighederne for oprensning af en
forventet stigende mængde sediment skal undersøges
nærmere, således at der kan anvises en alternativ
plads til oprensning (se jord/jordforurening).
Luftforurening
Lokalplan nr. 69 giver mulighed for en udvidelse af områder
og kajanlæg, hvor der håndteres materialer, der kan give anledning til støv- og lugtgener.
Påvirkning:
Da området ligger bynært og med miljøfølsom anvendelse i
nærheden kan de øgede aktiviteter på havnearealet give anledning til en øget påvirkning på omgivelserne.
Dette bør belyses yderligere med henblik på at undersøge den potentielle støv- og lugtpåvirkning af de havnenære dele af midtbyen som følge af de øgede aktiviteter i området.
Jord/Jordforurening
Aflejret sand/slam (lettere forurenet) fra Mølleåen opgraves i
dag fra området nord for den eksisterende jollehavn og afleveres til godkendt modtager. Oprensning fra dette sted vil
ikke længere være muligt ved etableringen af den nye byhavn, hvilket kan besværlige gøre den fremtidige oprensning.
Påvirkning
I forbindelse med etableringen af en spunsvæg gennem den
øvre Mølledam ved Brundlund, vil sediment forventeligt ikke
længere aflejres her, men blive transporteret til Mølleåens
udløb og den nye byhavn. Derfor forventes mængden af sediment, der skal opgraves fremover stige.
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Dette, set i sammenhæng med mere problematiske
forhold vedr. oprensning kan give anledning til en negativ miljøpåvirkning, der bør undersøges nærmere,
således at der kan anvises en alternativ plads til oprensning af en forventet stigende mængde sediment.
Trafikstøj
I forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderingen for udviklingsplanen for Aabenraa Havn i 2011, er trafikken til og
fra havnen blevet kortlagt.
Påvirkning
Det vurderes at en udbygning af Sydhavn og Sønderjyllandskajen vil give anledning til en stigning i trafikken til og fra
området, hvilket vil øge støjpåvirkningen på tilkørselsvejene/
transportkorridorerne.
En eventuel fremtidig flytning af trafikken fra H.P. Hanssens
Gade til Gasværksvejslinjen vil dog kunne reducere støjgenerne omkring H.P. Hansens Gade væsentligt. Alene Gasværksvejs fremføring til Løgumklostervej vil kunne medvirke
til at den tunge trafik til lokalplanområdet og havnen i øvrigt
vil kunne flyttes bort fra H.P. Hanssens Gade.
De mulige ændringer af trafikmønster, den forventende trafikstigning og den deraf følgende øgede støjpåvirkning på tilkørselsvejene bør derfor undersøges
nærmere.
Vibrationer
I miljøvurderingen for udviklingsplanen for Aabenraa Havn,
er det vurderet, at aktiviteterne på havnen ikke vil give anledning til øgede vibrationsgener i de omkringliggende boliger.
Påvirkning
Dog vil en stigning i den tunge trafik på tilkørselsvejene også
resultere i en stigning i vibrationsgener på disse strækninger.
Dette forhold bør undersøges i forbindelse med undersøgelsen af støjpåvirkningen.
Virksomhedsstøj
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. Støjbelastningen i områderne
mod vest er mest kritisk i nattetimerne.
Den planlagte omdannelse af de nordlige havnearealer vil
være med til at reducere støjpåvirkningen af områderne nord
for havnen.
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Virksomhedernes støjpåvirkning er reguleret i gældende og
fremtidige miljøgodkendelser. Virksomhederne skal derfor
overholde støjkrav, der sikrer, at midtbyens blandede bebyggelse ikke påvirkes ud over gældende grænseværdier.
Påvirkning
En eventuel opfyldning af Sydhavn, og den deraf følgende intensivering af havneaktiviteterne i området, må derimod forventes at resultere i en øget støjpåvirkning af områderne
vest for havnen.
Dette forhold bør undersøges nærmere.
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6. IKKE TEKNISK RESUMÈ
Dette ikke tekniske resumé er udarbejdet samlet for både
SMV miljøvurderingen og VVM redegørelsen for at samle op
på de to sideløbende undersøgelser, da de undersøgte emner
stort set er sammenfaldende.
Indledning
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.
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 Dyreog planteliv, Luftforurening, Jord / Jordforurening, Trafikstøj,
Vibrationer samt Virksomhedsstøj.
Miljøbeskyttelsesloven

Anden planlægning / lovgivning
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
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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.
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
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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.
Der er udført 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
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nordøst er kritisk i dag- og aftentimerne i forhold til de vejledende støjgrænser.
Dyre- og planteliv

Miljøvurdering
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 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.

15

MILJØRAPPORT

IKKE TEKNISK RESUMÉ

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.

Dyre- og planteliv

Afværgeforanstaltninger
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 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.
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Overvågning
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.
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7. ANDEN PLANLÆGNING / LOVGIVNING
Miljøbeskyttelsesloven

Lokalplan nr. 69 muliggør virksomheder op til miljøklasse 5,
hvilket også kan rumme virksomheder, der er godkendelsespligtige i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Jordforureningsloven

Lokalplanområdet ligger i byzone, hvor jorden antages at
være lettere forurenet. 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).
To områder inden for lokalplanområdet er udpeget som forurenede på vidensniveau 2 (V2). Væsentlige dele af Sønderjyllandskajen er opstået ved opfyldning med flyveaske fra danske kraftværker, dvs. fra kulforbrænding. Derfor er der en
konkret registrering på Sønderjyllandskajen på vidensniveau
V2.
Området nord for Søndre Havnevej anvendes til salg af både
og har tidligere været anvendt til entreprenørvirksomhed,
hvilket ligeledes har resulteret i en V2 udpegning. Lokalplanen medfører ikke mulighed for miljøfølsom anvendelse på
de forurenede arealer.
De virksomheder, der er i området, kan have givet anledning
til forurening på grund af oplag af diverse råvarer og affald,
nedfald fra skorsten, utætte afløb (fra værksted, vaskeplads,
olieudskiller m.m.), olietanke, tankningsanlæg osv.
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. Større anlægsarbejder kan kræve en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 se afsnittet tilladelser efter anden lovgivning.
Ved jordflytning skal, ud over jordflytningsbekendtgørelsens
bestemmelser, Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning følges.
Hvis Sydhavns bassin opfyldes med forurenet jord / flyveaske, vil området blive klassificeret på vidensniveau 2 (V2) i
henhold til jordforureningsloven. Opfyld med forurenet jord
må ikke ske uden forudgående tilladelse fra Aabenraa Kommune.

Museumsloven

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. Det skal
dog gøres opmærksom på at der findes et registreret fortidsminde i søterritoriet ved bassinet ved ”Sydhavn”. Hvis der
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påtænkes ændringer, som involverer havbunden, skal der gives dispensation og der henvises der til Langelands Museum
/ Øhavsmuseet, som varetager marinarkæologien for Sønderjyllands østkyst.
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.
Kystnærhedszone

I henhold til Planlovens § 16 stk. 3 og 4, skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle
påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder
over 8,5 meter anføres en begrundelse for den større højde.
Ved anlæg, der kan påvirke kystlandskabet visuelt, skal der
gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
Lokalplanområdet ligger i bymæssig bebyggelse og er i forvejen bebygget med havnerelaterede bygninger som f.eks.
siloer, haller mv. Området tillægges derfor ikke nogen særlig
landskabelig værdi set i forhold til kystlandskabet. Eksisterende byggeri på Sønderjyllandskajen, Gammelhavn og sydsiden af Sydhavn gør, at der kun i begrænset omfang er udsyn fra byen til fjorden gennem Sydhavns bassin.
Set fra fjordsiden domineres kyststrækningen i denne del af
havnens eksisterende høje silobebyggelse, indrammet af Aabenraas bymæssige bebyggelse og de bagved liggende skovklædte bakker, som omkranser byen.

Lokalplanen giver mulighed for byggeri over 8,5 meter i højden. Således gives der mulighed for byggeri op til 50 meter i
den nordlige del af området, hvor der i forvejen et etableret
siloer på op til 35-50 meters højde. Lokalplanen fastlægger
en nedtrapning af bebyggelsen til 20 meter i den centrale del
af området, med mulighed for punktvist at etablere siloer
med en højde op til 50 meter, og en yderligere nedtrapning
til 8,5 meter i den sydlige del af området.
Begrundelsen for at tillade byggeri over 8,5 meter begrundes
primært med, at der er tale om en moderne erhvervshavn,
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som driftsmæssigt skal kunne tilbyde tilstrækkelig volumen i
form af siloer, der skal kunne rumme store mængder og haller, der har tilstrækkelig højde til at være fleksible i forbindelse med modtagelse lastbiler, kraner og gods.

Udsyn til fjorden gennem Sydhavns bassin

Visuelt kan det ikke undgås, at opførelse af nyt højt byggeri
på Sydhavn vil kunne påvirke primært udsynet fra byen til
havet, dog kun i begrænset omfang, da eksisterende byggeri
på Sønderjyllandskajen, Gammelhavn og sydsiden af Sydhavn gør, at der kun i begrænset omfang er udsyn fra byen
til fjorden i dette område. For at bevare udsynet til fjorden
gennem Sydhavns bassin, fastlægger lokalplanen en kile, der
skal friholdes for bebyggelse og permanent oplag.
Den højeste del af lokalplanens byggemulighed på op til 50
meter er lokaliseret i den nordlige del af området på ”molen”
mellem Gammelhavn og Sydhavns nuværende bassin (lokalplanens byggefelt A). Denne del af havnen er i forvejen bebygget med høje siloer på op mod 50 meter. Derfor vurderes
en potentiel fuld udnyttelse af denne del af området ikke at
give anledning til væsentlige visuelle gener set i forhold til
den nuværende visuelle påvirkning.
I det centrale område (lokalplanens byggefelt B og C) muliggøres byggeri op til 20 meter, hvilket ikke adskiller sig væsentligt fra de eksisterende haller i området. Dog gives der
mulighed for punktvist at etablere siloer med en højde på op
til 50 meter i byggefelt B. Siloer i den højde vil adskille sig
fra den eksisterende bebyggelse på op til 20 meter i området, men vil dog relatere sig til bebyggelsen i byggefelt A. I
byhøjde / øjenhøjde vurderes en forøgelse af bygningshøjden
fra 20 til 50 meter ikke at have betydning for udsynet til
fjorden.
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Visualisering af rammerne for nyt byggeri jf. denne lokalplan nr. 69

Visualisering af eksisterende rammer for nyt byggeri jf. lokalplan M41

Set fra fjorden vil havnens profil kunne få tilført ekstra volumen i højden. Det vurderes dog ikke at ændre oplevelsen af
den aktuelle del af kystlandskabet, da det i forvejen er domineret af havnens siloer og haller.

Som det ses på planerne ovenfor og snittene nedenfor,
strammes der op på byggemulighederne i forhold til den eksisterende planlægning (Lokalplan M41), således at den
maksimale bygningshøjde i den centrale del af området reduceres fra 45-50 meter til 8,5-20 meter (dog med mulighed
for punktvise siloer op til 50 meter i en del af området).

21

MILJØVURDERING

Byggemulighed jf. LP 69

ANDEN PLANLÆGNING / LOVGIVNING

Byggemulighed jf. tidligere LP M41

Opsummerende vurderes lokalplanens realisering ikke at give
anledning til en væsentlig visuel påvirkning set i forhold til de
nuværende byggemuligheder og set i forhold til 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 bekendtgørelsen

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:
a) Indre vandveje og havne ved indre vandveje, der ikke
udgør en del af søterritoriet, og som kan anløbes af
fartøjer over 1350 tons
b) 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.
Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet, og
skal derfor screene opfyldningen af Sydhavn, udvidelse af
kajanlæggene og givetvis også etableringen af byhavnen.

Kystbeskyttelsesloven

Udgravning til den nye byhavn forudsætter tilladelse i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a. Kystdirektoratet er
myndighed for anlæg på søterritoriet.

Risikovirksomheder

I medfør af § 3, stk.1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes følgende:
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Cirkulæret skal sikre, at kommunalbestyrelsen inddrager risikovurderinger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Mange risikoanlæg er ikke i kommuneplanen forsynet
med udlæg af sikkerhedszoner, som angiver begrænsninger i
naboarealernes anvendelse. Det er derfor vigtigt, at kommunerne i forbindelse med ændringer af kommuneplanen samt
ved udarbejdelse af lokalplaner altid inddrager spørgsmålet
om risikoforholdene i planovervejelserne.
Kommunalbestyrelsen skal inddrage hensynet til risikoen for
større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra en virksomhed, som er omfattet af bekendtgørelse nr.
1156 af 18. november 2005 om kontrol med risikoen for
større uheld med farlige stoffer.
Hovedparten af lokalplanområdet 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 udarbejdet risikovurdering for de to virksomheder Dan
Balt Tank Lager (tanklager og behandlingsanlæg for olieprodukter) og IAT (tanklagervirksomhed og kemikalieaftapningsanlæg).
Den aktuelle beregnede risikovurdering for de to virksomheder har resulteret i en væsentligt mindre risikozone. Lokalplan nr. 69 ligger uden for disse reducerede risikozoner.
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8. EKSISTERENDE FORHOLD
Området

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.
Området er primært bebygget med havnerelaterede bygninger som siloer, pakhuse og haller – mest dominerende er
korn og foderstoffirmaet i den nordlige del af områdets markante silobebyggelse. Desuden ligger der enkelte mindre
bygninger med bl.a. fiskehandel, grillbar og restauration.
Området vejbetjenes fra krydset Møllemærsk / Kystvej /
Skibbroen samt fra Mellemvej og Havnevej.

Mølleåen

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.

Slotsmølleå systemet

Den hydrauliske belastning i Mølleå igennem Aabenraa by
fordeler sig under dimensionsgivende regnhændelser med ca.
50 % fra bydelen og ca. 50 % fra den landbrugs / natur-
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mæssige 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 t. Endeligt opgraves der slam efter udløbet i jollehavnen – sidste opgravning er netop foretaget, og fra 20092013 er der tale om 113 tons. De opgivne sedimentmængder
er skønnede størrelser.
Der anlægges pt. 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.
Dyre- og planteliv

Havneområdet er befæstet på størstedelen af landarealerne
og rummer kun ganske få græsarealer på arealerne mod
Skibbroen og Mølleåen. Området vurderes derfor ikke at
rumme dyre- og planteliv af nævneværdig karakter på landjorden.
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Under vandet vurderes dyre- og planteliv i havnebassinerne
at være begrænset. Ved Mølleåens udløb må der dog forventes en trafik af fisk, der søger hhv. ud i fjorden fra åen og
omvendt.
Luftforurening

Luftforureningen i området består primært af støv genereret i
forbindelse med lastning og lodsning på kajanlæggene.

Jord- og jordforurening

I dag oprenses Mølleåens bådehavn (udenfor Mølleåen) ca.
hvert 5. år. Det er 4 år siden det sidst er sket og det ser ud
til at være nødvendigt igen allerede i år. Oprensningen foregår fra den nordlige bred, hvor den nye byhavn etableres.

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.

Vibrationer

På havnen og på tilkørselsvejene er der trafik med både tunge maskiner og lastbiler. De tunge maskiner som f.eks. kraner holdes dog internt på havnearealerne.

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.
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9. MILJØFORHOLD I DE PÅVIRKEDE OMRÅDER
Dyre- og planteliv

Landjordens store befæstelsesgrad og aktivitetsniveau vurderes at levne meget lidt plads til både dyre- og planteliv.
Under vandet vurderes dyre- og plantelivet i Sydhavns bassin
at være forholdsvist begrænset. 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, opgående fisk, som søger op i åen fra fjorden.

Luftforurening

Aabenraa Havn har i 2008 fået foretaget en måling af støvkoncentrationerne i områderne øst for havnen, hvor der kan
opstå støvgener ved tørt vejr og østenvind. Målingen er foretaget efter klager over støvgener fra oplag og håndtering af
bl.a. skærver.
Målingen viste, at aktiviteterne på havnen i perioder med tørt
vejr og østenvind kan give anledning til forhøjet støvnedfald
på op til syv gange højere end ved andre vindretninger. Nedfaldet ligger dog under Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdi på 0.133 g/m2/dag.
Derfor konkluderer støvundersøgelsen, at det ikke er sandsynligt, at der kan forventes væsentlige støvgener i områder
nær havnen.
Der er desuden registreret enkelte klager over lugtgener,
som i lokalplanområdet primært genereres af en eksisterende
korn- og foderstofvirksomhed.

Jord / Jordforurening

I sedimentet, som opgraves med jævne mellemrum i forbindelse med oprensning af Mølleåens udmunding er der konstateret forurening. Derfor bliver sedimentet bortkørt og afleveret til godkendt modtager.
Der er desuden registrerede jordforureninger på 2 afgrænsede arealer inden for lokalplanområdet. Dels på sydspidsen af
Sønderjyllandskajen, som består af opfyld og dels på arealet,
der anvendes til salg af både. Realiseringen af lokalplanerne
medfører ikke mulighed for miljøfølsom anvendelse på de
forurenede arealer.
Hele området er områdeklassificeret med krav om analyse
ved jordflytning.

Trafikstøj

Trafikmålinger fra 2013 viser følgende trafik til og fra Sydhavn-området:
Vejstrækning
Nordfra (Kilen)
Sydfra (Søndre Havnevej)

Ådt
158
443

Tunge køretøjer
158
443
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Målingen viser følgende trafikmængde på indfaldsvejene til
Aabenraa:
Vejstrækning
Løgumklostervej*
H.P. Hanssens Gade
Kystvej / Flensborgvej

Ådt
5.900
10.283
10.244

Tunge køretøjer
421
735
1.136

* Trafiktal for Løgumklostervej er taget fra Aabenraa – fremtidens købstad og justeret i forhold til trafiktællingen på H.P.
Hanssens Gade.
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.
Grontmij A/S – Acoustica har udført en beregning af de støjmæssige konsekvenser af stigningen i trafikken som følge af
udvidelsen af Sydhavn i Aabenraa. I den forbindelse er 0scenariet, som er den nuværende situation, blevet beregnet i
forhold til de udførte trafikmålinger.
Beregningerne for 2013 viser følgende:
Vejstrækning

Løgumklostervej
H.P. Hanssens Gade
Kystvej / Flensborgvej

Støjbidrag Kørsel til
Erhvervshavnen
(dB(A))
49,5
49,5
55,8

Støjbidrag Øvrig trafik
(dB(A))
59,7
62,3
62,2

Støjbelastning
Samlet
vejtrafik
(dB(A))
60,1
62,5
63,1

Som det ses ligger værdierne for erhvervshavnen (Sydhavn)
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.
Vibrationer

I miljøvurderingen for udviklingsplanen for Aabenraa Havn,
er det vurderet, at aktiviteterne på havnen ikke giver anledning til øgede vibrationsgener i de omkringliggende boliger.
Dog kan den tunge trafik på tilkørselsvejene periodevis resultere i vibrationsgener.

Virksomhedsstøj

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. Denne støjbelastning vurderes
dog at blive reduceret i takt med at de nordlige havnearealer
omdannes til byområder, som angivet i udviklingsplanen.
Støjbelastningen i områderne mod vest er mest kritisk i nattetimerne.
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10. MILJØVURDERING
Dyre- og planteliv

Etableringen af den nye byhavn kan, 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. Dette kan resultere, at de bliver fanget i den nye byhavn uden at kunne komme ud igen. Anlæg af byhavnen skal
derfor muliggøre, at der, hvis det viser sig nødvendigt, kan
skabes passagemulighed for opgående fisk til Mølleåsystemet
fra havnebassinet til Mølleåens udløb mod vest.
I anlægsperioden vil der ligeledes kunne forekomme gener
for dyrelivet under vandet i forbindelse med udgravning og
anlæg af byhavnen. Dette vurderes dog at være forbigående,
og vil derfor ikke give anledning til varige gener.

Risiko for blindgyde for opgående fisk

Konklusion
Ved at give mulighed for at etablere passagemulighed for fisk
gennem det nye havnebassin, således at der er fri bevægelighed til Mølleåen, 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. Det gælder både i forbindelse med
lastning og lodsning af skibe og håndtering af sand, kalk,
grus mv. på landarealerne.
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Det vurderes, at det primært vil være en øget håndtering af
støvende materialer på land, der vil resultere i en mulig øget
luftforurening. Dette begrundes med at kajarealerne ikke udvides væsentligt ved opfyldningen af Sydhavn. Havnen vil
derfor ikke kunne rumme flere skibe på én gang i forhold til i
dag.
Dog kan udvidelsen af landarealerne, og den øgede kapacitet
på havnen, medføre en øget besøgsintensitet af skibe, og en
deraf følgende stigning i lastnings- og losningsaktiviteterne
på havnen.
I perioder med østenvind og tørt vejr vil der således kunne
opstå støvgener i byområdet umiddelbart vest for havnen.
Aabenraa Havn har en restriktiv praksis i forhold til at modvirke støvgener i tørt vejr og pålandsvind, hvilket vurderes at
være afgørende for at minimere eventuelle støvgener.
I forbindelse med anlægsarbejderne, herunder opfyldning af
havnebassinet, udgravning af byhavnen og etablering af nye
kajarealer, kan der, i perioder med tørt vejr og østenvind,
opstå støvgener for de vestlige naboer til havnen (midtbyen).
Der vil dog, ligesom ved de permanente aktiviteter på havnen, blive stillet krav om iværksættelse af tiltag, der kan reducere støvdannelsen ved tørt vejr.
Konklusion
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. Oprensning fra dette sted vil
ikke længere være muligt ved etableringen af den nye byhavn, ligesom det også vurderes at være problematisk af oprense fra sydsiden, hvilket kan besværliggøre den fremtidige
oprensning.
I forbindelse med etableringen af en spunsvæg gennem den
øvre Mølledam ved Brundlund, vil sediment forventeligt ikke
længere aflejres her, men blive transporteret til Mølleåens
udløb og den nye byhavn. Derfor forventes mængden af sediment, der skal opgraves fremover stige, hvilket kan give
anledning til en øget tilsanding, hvilket stiller øgede krav til
oprensning af det nye havnebassin og Mølleåens udløb.
På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til, hvilket materiale, der skal anvendes til opfyld af Sydhavns bassin. Det
forudsættes, at havnebassinet opfyldes med jord og fyld, der
ikke er forurenet. Hvis der anvendes forurenet jord eller flyveaske, skal dette behandles i forbindelse med en VVM
screening.
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Arealet vil i så fald blive betegnet som forurenet på vidensniveau 2 (V2).
I anlægsfasen skal jord, der bortgraves, håndteres i henhold
til jordforureningsloven.
Konklusion
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.
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.
Den afledte stigning i trafikken til og fra havnen afhænger af,
hvilke aktiviteter, der vil komme til at foregå i de nye områder, og om der etableres endnu et Ro-Ro leje ved Sønderjyllandskajens nordlige ende.
Det forudsættes derfor, at trafikken til og fra et eventuelt nyt
Ro-Ro leje og kajarealerne behandles i forbindelse med en
fremtidig VVM screening / redegørelse for de enkelte anlæg.
Udviklingsplanen for Aabenraa Havn udpeger området omkring Sydhavn og Sønderjyllandskajen som det mest konkurrencedygtige. Planen lægger derfor op til at fremtidige udvidelser etableres her.
Trafik- og trafikstøjanalyse
Grontmij A/S, lydafdeling Acoustica har beregnet de støjmæssige konsekvenser af kørslen på offentlig vej for en udvidelse af havneaktiviteterne på erhvervshavnen i Aabenraa
(Sydhavn).
Det benyttede vejnet til undersøgelsen ses herunder (ruter
optegnet med blåt):

Indfaldsvejene til Aabenraa Havn
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Det drejer sig om Løgumklostervej, H. P. Hanssens Gade,
Kystvej og Flensborgvej. Støj fra trafik på Kilen og Søndre
Havnevej belyses ikke, da denne foregår inde på havneområdet, hvor der ikke er boliger.
Fremgangsmåde
Som det ses af ovenstående kort, er det de større indfaldsveje til Aabenraa, der benyttes til lastbiltransporten til og fra
erhvervshavnen, hvor der i forvejen kører mange køretøjer.
Den nuværende kørsel til og fra havnen udgør kun en meget
beskeden del af den samlede trafik.
For at beskrive det støjmæssige bidrag fra lastbilstrafikken i
forhold til den samlede trafik, udregnes der støjværdier for
hver af ovenstående veje i en standard afstand af 20 meter.
Værdierne udregnes for den samlede trafik (inkl. lastbilstrafikken til og fra havnen) og for trafikken til havnen særskilt.
Dette gøres for 3 scenarier: Nuværende forhold (2013), 0alternativ (2018) og med havneudvidelse (2018).
Der er foretaget trafiktællinger på Kilen og på Søndre Havnevej for at fastslå antallet af lastbiler pr. dag ind og ud af havnen. For Kilen antages det at 30 % af de tunge køretøjer, der
kører ind på kilen og fortsætter til Sydhavn mens de resterende 70 % kører til østhavnen. For Søndre Havnevej antages det at alle lastbilerne har ærinde på Sydhavn.
Det er yderligere antaget at alle de lastbiler, der kører til
havnen via Kilen, kommer nordfra og kører ad samme vej
tilbage. På samme vis er det antaget, at alle biler ind af Søndre Havnevej kommer sydfra og kører sydpå igen.
Trafiktal 2013
Der er i løbet af 2013 målt på den samlede trafik på vejene:
H. P. Hanssens Gade, Kilen, Kystvej og Søndre Havnevej.
Trafiktal for Løgumklostervej er taget fra Aabenraa – Fremtidens købstad og justeret i forhold til trafiktællingen på H. P.
Hanssens Gade. Det antages, at trafikken på Flensborgvej er
som trafikken på Kystvej.
Trafik til og fra Sydhavn
Den tunge trafik til og fra havnen er målt til følgende
Vejstrækning
Nordfra (Kilen)
Sydfra (Søndre Havnevej)

Ådt
158
443

Tunge køretøjer
158
443

Samlet trafik på indfaldsvejene
Den samlede trafik på indfaldsvejene er:
Vejstrækning
Løgumklostervej
H.P. Hanssens Gade
Kystvej / Flensborgvej

Ådt
5.900
10.283
10.244

Tunge køretøjer
421
735
1.136

Der antages overalt en hastighed på 50 km/t.
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Trafiktal 2018
For 2018 har Aabenraa Havn oplyst, at de forventer en stigning i aktiviteterne på 10-15 % uanset om havneaktiviteterne udvides eller ej.
Trafik til og fra havnen
Dermed bliver den tunge trafik til og fra havnen:
Vejstrækning
Nordfra (Kilen)
Sydfra (Søndre Havnevej)

Ådt
181
509

Tunge køretøjer
181
509

Samlet trafikmængde på indfaldsvejene
For den samlede trafikmængde på indfaldsvejene er der benyttet årsdøgntrafiktal fra trafikmodellen beskrevet i Aabenraa – Fremtidens købstad. Det er antaget at andelen af tung
trafik procentmæssigt er som i 2013. Dermed benyttes følgende tal:
Vejstrækning
Løgumklostervej
H.P. Hanssens Gade
Kystvej / Flensborgvej

Ådt
9.045
15.136
16.861

Tunge køretøjer
656
1.071
1.870

Alle beregninger foretages for en hastighed på 50 km/t.
Trafiktal 2018 efter havneudvidelsen
For den samlede trafikmængde på indfaldsvejene benyttes
samme trafiktal som i 0-alternativet, mens der for kørslen til
og fra Sydhavn er oplyst at udvidelsen vil betyder yderligere
3-10 lastbiler samt 2-3 specialtransporter om måneden i forhold til 0-alternativet. Dette afrundes til 1 lastbil pr. dag.
Trafik til og fra havnen
Dermed bliver den tunge trafik til og fra havnen
Vejstrækning
Nordfra (Kilen)
Sydfra (Søndre Havnevej)

Ådt
181
510

Tunge køretøjer
181
510

Resultater
Resultaterne af overslagsberegningerne er summeret i nedenstående tabel:
År

Vejstrækning

Støjbidrag
Kørsel til
Erhvervshavnen
(dB(A))

Støjbidrag
Øvrig
trafik
(dB(A))

Støjbelastning
Samlet
vejtrafik
(dB(A))

2013
2013
2013
2018
0-alt
2018
0-alt
2018
0-alt
2018

Løgumklostervej
H.P. Hanssens Gade
Kystvej / Flensborgvej
Løgumklostervej

49,5
49,5
55,8
50,1

59,7
62,3
62,2
61,7

60,1
62,5
63,1
62,0

H.P. Hanssens Gade

50,1

64,0

64,2

Kystvej / Flensborgvej

56,4

64,6

65,2

Løgumklostervej

50,1

61,7

62,0
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udvid
2018
udvid
2018
udvid

H.P. Hanssens Gade

50,1

64,0

64,2

Kystvej / Flensborgvej

56,4

64,6

65,2

Som før nævnt er værdierne et udtryk for støjen 20 meter
fra vejmidten.
Som det kan ses ligger værdierne for Sydhavn væsentligt lavere end værdierne for den samlede støj, hvilket skyldes, at
lastbilskørslen til og fra Sydhavn foregår ad store veje hvor
trafikken i forvejen er stor.
Det ses af tallene, at støjen fra kørslen til og fra Sydhavn i
fremtiden (2018) vil være 0,6 dB højere, og at støjen fra den
øvrige trafik i samme periode vil stige fra 1,7-2,4 dB. Dette
betyder, at der i kommunens trafikmodel forventes større
fremskrivninger af trafikken på berørte veje end de 15 %,
der fra havnens side regnes med.
Endvidere ses det, at udvidelsen af Sydhavn i forhold til 0alternativet ikke giver ændringer af støjbidraget fra kørslen.
I anlægsfasen vil der periodevis være en øget tung trafik til
og fra havnen. Særligt i forbindelse med opfyldningsarbejder
og bortkørsel af jord. Trafikken vil dog primært foregå i dagtimerne, og derfor indgå i den daglige trafik til og fra havnen,
og vurderes derved ikke blive opfattet som en særlig og
fremmed påvirkning.
Konklusion
De udførte beregninger viser, at de støjmæssige konsekvenser er beskedne. For situation 2013 er støjbidraget fra kørslen til og fra Sydhavn 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 Sydhavn 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.
Vibrationer

Øgede aktiviteter på havnen medfører, som nævnt, en stigning i trafikken til og fra havnen. Det kan give anledning til
øgede vibrationer på tilkørselsvejene, defineret som Flensborgvej, Kystvej, Skibbroen, H.P. Hanssens Gade, Nørreport
og Løgumklostervej.
Vibrationsgenerne vurderes dog at være begrænsede, da hastigheden er forholdsvis lav i de tættest bebyggede områder
på strækningerne.
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I anlægsfasen vil der kunne opstå vibrationsgener i forbindelse med nedramning af spunsvægge. Dette vil dog blive
håndteret i forbindelse med bygge- og anlægstilladelsen.
Konklusion
Som trafikanalyse ovenfor viser, vil den stigende trafik til og
fra havnen udgøre end mindre del af den fremtidige trafik
end den fremskrevne stigning, hvorved det kan konkluderes,
at udvidelsen af Sydhavn, isoleret set, ikke forventes at give
anledning til vibrationsgener.
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.
Virksomhedernes støjpåvirkning er dog reguleret i gældende
og fremtidige miljøgodkendelser. Virksomhederne skal derfor
overholde støjkrav, der sikrer, at midtbyens blandede bebyggelse ikke påvirkes ud over gældende grænseværdier.
Mandag-fredag 07-18 + lørdag 07-14

55 dB(A)

Mandag-fredag 18-22 + lørdag 14-22
+ søn- og helligdage 07-22

45 dB(A)

Alle dage 22-07

40 dB(A)

Støjgrænserne er fastlagt på baggrund af, at midtbyen karakteriseres som område med blandet bolig og erhverv, centerområde, bykerne, skoler for voksne, hoteller, kursusejendomme og lystbådehavne.
Konklusion
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, som defineres i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV) er vurderet i scoping og
screeningfaserne. Nedenstående skema sammenfatter vurderingen.
Omgivelser

Bemærkninger

Befolkning

Området ligger i centrum af Aabenraa med kort afstand
til midtbyens servicetilbud. Udvidelsen af havnen vil
være med til at sikre en udvikling af havnens aktiviteter
og dermed fastholde arbejdspladser i området.
Behandles detaljeret i miljøvurderingen ovenfor.
Behandles detaljeret i miljøvurderingen ovenfor.
Behandles detaljeret i miljøvurderingen ovenfor.
Der er ingen drikkevandsinteresser i området. Realiseringen af lokalplanerne vurderes ikke at give anledning
til en øget risiko for forurening af grundvandet, da håndtering af farlige stoffer og andre aktiviteter på erhvervshavnen, der kan være til fare for grundvandet, vil ske på
befæstede arealer, hvor der ikke sker nedsivning og
hvor afvandingen kan kontrolleres.
Kontrolstationen ved Mølleåens udløb, har igennem

Fauna
Flora
Jord
Vand
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Luft
Klima

Transport
Materielle goder
Arkitektonisk kulturarv
Arkæologisk kulturarv

Landskab

Off. Adgang til landskab

Socioøkonomiske forhold

Kumulative effekter

mange år målt på bakterieindholdet i vandet, og det er
på den baggrund konstateret, at området er spildevandspåvirket.
Der er dog tale om udledning fra Mølleåen og ikke spildevand, der kommer fra havnen / planområdet, hvilket
derfor forudsættes håndteret i forbindelse med spildevandsplanlægningen.
Behandles detaljeret i miljøvurderingen ovenfor.
Lokalplanerne giver ikke mulighed for byggeri af en
karakter, der kan give anledning til markant ændrede
vindforhold i området, ligesom en nedtrapning af bebyggelsen mod Skibbroen vil sikre, skyggepåvirkningen vil
kunne holdes på et minimum.
Behandles detaljeret i miljøvurderingen ovenfor.
Ingen påvirkning af adgang til materielle goder.
Projektet medfører ingen påvirkning af registrerede
kulturmiljøer.
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har foretaget en forundersøgelse og udtaler følgende: der er på
selve projektområdet 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.
Det skal dog gøres opmærksom på at der findes et
registreret fortidsminde i søterritoriet ved bassinet ved
”Sydhavn”. Hvis der påtænkes ændringer, som involverer havbunden, skal der gives dispensation og der henvises der til Langelands Museum / Øhavsmuseet, som
varetager marinarkæologien for Sønderjyllands østkyst.
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.
Lokalplanområdet ligger i bymæssig bebyggelse og er i
forvejen bebygget med havnerelaterede bygninger som
f.eks. siloer, haller mv. Området tillægges derfor ikke
nogen særlig landskabelig værdi.
Havneområdet 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.
Lokalplanerne giver ikke mulighed for 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
lokalplanernes realisering ikke vil medføre en negativ
visuel betydning for kystlandskabet.
Lokalplan nr. 68 muliggør etablering af en ny byhavn
ved Mølleåens udmunding, som skal erstatte det eksisterende rekreative miljø med småbåde, som Sydhavn
indtil nu har tilbudt. Byhavnen skal, sammen med den
nye promenade, lystbådehavnen syd for området og
Mølleå-anlægget vest for området, udgøre et rekreativt
tilbud til byen. Således fastholdes et rekreativt og offentligt tilgængeligt miljø i området på trods af at den
nuværende Sydhavn kan fyldes op.
Udbygningen af havnen er et led i helhedsplanen for
Aabenraa Havn, som skal være med til at fremtidssikre
havnen og fastholde arbejdspladser og virksomheder
med tilknytning til havnen.
Realiseringen af lokalplan nr. 68 og 69 er et led i udviklingsplanen for Aabenraa Havn. Set kumulativt medfører
helhedsplanen ikke gener, der giver anledning til miljøkonflikter, der skal undersøges nærmere. Den videre
realisering af udviklingsplanen medfører bl.a. en omdannelse af de nordlige havnearealer til byformål, hvilket vil
afhjælpe en række af de nuværende miljøkonflikter i
området, herunder støj, trafik og støvgener.
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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.
Der gøres i øvrigt en aktiv indsats for at undgå og reducere
støvgener. Lastning og losning af støvende materialer flyttes
så langt mod øst som muligt, når der er østenvind – derved
flyttes de støvende aktiviteter så langt væk fra midtbyen som
muligt. Under særlige vejrforhold, hvor det vurderes, at der
ikke kan ske lastning og losning uden at det medfører væsentlige støvgener, afbrydes arbejdet indtil vejrforholdene
bliver mere gunstige.

Jord / Jordforurening

Da byhavnen ikke kan udformes så der kan køre tunge maskiner på bådebroerne, må det forudsættes, at oprensning
skal ske fra vandsiden, eller fra sydsiden, hvis det viser sig
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 med at flytte trafikken bort fra Dr. Margrethes
Vej og Møllemærsk, og i den forbindelse at ændre krydset
Kystvej/ Møllemærsk, så særtransporter kan komme til havnen via Kystvejen. Dette forudsætter også ændringer på
Kystvejen, herunder fjernelse af belysningen der hænger
over kørebanen. Modulvogntog må køre til havnen fra motorvejen via Flensborgvej til Møllemærsk.
Der arbejdes i de kommende år desuden med en byomdannelse af havne- og erhvervsområdet nord for Kilen til andre
formål, herunder boliger og lettere erhverv. Endvidere er der
en planlægning i gang for Cimbriagrunden, som gør det muligt at forlænge Gasværksvej ud til Løgumklostervej. På længere sigt kan der arbejdes med at Kystvej føres direkte ind til
Gasværksvej, hvorved den nuværende trafik på H.P. Hanssens Gade kan flyttes til Gasværksvej, hvilket vil afhjælpe
trafikgenerne på de mest centrale og tættest bebyggede tilkørselsveje, H.P. Hanssens Gade, Nørreport og Skibbroen.

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.
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12. ALTERNATIVER
0-alternativ

0-alternativet kan sidestilles med at lokalplanerne ikke gennemføres. Derved forbliver forholdene som de er i dag. Det
betyder ikke, at havnen ikke vil udvikle sig og at aktiviteterne og den deraf afledte trafik ikke vil stige. Men forudsætningerne for den forventede stigning i omsætningen frem til
2025, vil være ændrede, og der vil blive lagt loft over udviklingsmulighederne i området.

Øvrige alternativer

Flytning til Ensted Havn
Med nedlukningen af Enstedværket er Ensted Havn et konkret og godt alternativ til udbygning af havnen i midtbyen.
En flytning af Aabenraa Havn til Ensted Havn vil medføre et
markant fald i den tunge trafik igennem Aabenraa midtby, da
tilkørselsforholdene til Ensted Havn er gode.
Også miljømæssigt vil en flytning forbedre forholdene i midtbyen. Således vil både støv- og lugtgenerne blive reduceret
markant.
Flytning til Ensted Havn ligger dog ikke lige for, da den ikke
er offentligt ejet, og derfor ikke umiddelbart er disponibel.
En flytning af havnen vil desuden være et langt større projekt end den, trods alt, mindre udvidelse, som denne lokalplan medfører.
Udvikling af området ved Gammehavn / Strandvej
I Helhedsplan for Aabenraa havn og by, som blev vedtaget af
Byrådet i 2009, skitseres en landindvinding syd for Gammelhavn som alternativ til udvikling ved Sydhavn.
Denne løsning vurderes dog ikke at være relevant i forhold til
havnens interesser, da udviklingsplanen for Aabenraa Havn
entydigt peger på området ved Sydhavn og Sønderjyllandskajen som det mest konkurrencedygtige pga. tilgængelighed
og vanddybde.

Valg af alternativ

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.
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13. OPFØLGENDE PLANLÆGNING
De afhjælpende foranstaltninger som foreslås, indarbejdes i
lokalplan nr. 68 og 69. Der kræves ikke yderligere planlægning for at realisere lokalplanernes landanlæg. Dog kan virksomheder, der etablerer sig i området være omfattet af VVM
bekendtgørelsen og / eller krav om miljøgodkendelse.
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.
Bortledning af spildevand og regnvand skal koordineres med
spildevandsplanen for Aabenraa Kommune.
14. OVERVÅGNING
Dyre- og planteliv

Fiskenes bevægelsesmønster fra fjorden og op i Mølleåen
skal følges nøje. Særligt med henblik på at sikre, at byhavnen ikke bliver en blindgyde.

Luftforurening

Støv- og lugtgener bør følges således at der kan stille krav til
afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med miljøgodkendelser for den enkelte virksomhed, hvis det viser sig nødvendigt.

Jord / jordforurening

Tilsandingen af byhavnen og Mølleåens udløb bør følges,
særligt, når Mølledammen ombygges. Det forudsættes dog,
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.
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15. MANGLER OG USIKKERHEDER
Miljøvurderingen baserer sig på kendt viden. Altså oplysninger fra Aabenraa Havn, eksisterende rapporter samt nye trafiktællinger og –analyser.
Plangrundlaget udlægger byggefelter og sætter begrænsninger for miljøklasser og byggeriets omfang. Men 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.
16. VEDTAGELSE OG OFFENTLIGGØRELSE
Miljørapporten udarbejdes sideløbende med planforslaget.
Hele miljørapporten, eller dens konklusion skal indskrives i
planforslagets / den endeligt vedtagne plans redegørelsesdel.
1)

2)
3)
4)

Når miljørapporten og planforslaget er udarbejdet, skal
myndigheden foretage en offentlig bekendtgørelse herom. I bekendtgørelsen skal myndigheden oplyse om fristen efter stk. 3.
Samtidig med bekendtgørelsen skal myndigheden sende
miljørapporten og planforslaget til andre myndigheder,
hvis områder berøres af planforslaget.
Myndigheden skal fastsætte en frist på mindst 8 uger for
offentlighedens og myndigheders fremsættelse af bemærkninger til forslaget og den ledsagende miljørapport.
Hvis der i medfør af anden lovgivning er fastsat regler
om offentlighedens inddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, herunder tidsfrister for indsigelser m.v. mod planforslaget, offentlig bekendtgørelse
og offentlig tilgængelighed af planforslaget, finder disse
regler anvendelse på såvel planforslaget som den ledsagende miljørapport.

(Uddrag fra LBK nr. 936 af 24/09/2009, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.)
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17. KLAGEVEJLEDNING
Klagereglerne følger de klagebestemmelser, der er gældende
i henhold til de regler, som planen er udarbejdet efter.
For planer, der er udarbejdet i henhold til Planloven, kan der
klages over retlige forhold. Denne klageret gælder i 4 uger
efter offentliggørelsen af planens / miljørapportens endelige
vedtagelse.
18. REFERENCER
•
•
•
•

Håndbog om miljø og planlægning, Miljøministeriet,
2004.
Miljøvurdering af Udviklingsplan for Aabenraa Havn,
Grontmij, 2011
Rapport vedr. måling af støvnedfald ved Aabenraa
Havn, Grontmij | Carl Bro, 2008
Analyse af trafikstøjmæssige konsekvenser ved udvidelse af Sydhavn,
Grontmij / Acoustica, 2013
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Kultur, Miljø & Erhverv
Dato: 27-05-2013
Sagsnr.: 13/11805
I forbindelse med den politiDok nr.:13

ske behandling, er det besluttet, at den i notatet
nævnte lokalplan nr. 68,
skal opdeles i to lokalplaner, nr. 68 for den nye
byhavn og nr. 69 for erhvervshavnen. Kommuneplantillæg nr. 39 knyttes til
lokalplan nr. 68.

BILAG 1

MILJØVURDERING AF
Tillæg nr. 39 til kommuneplanen og Lokalplan nr. 68
Sydhavn og ny byhavn, Aabenraa
SCREENINGSRAPPORT
Maj 2013

Lokalplangrundlag og mil- Dette notat indeholder en kort beskrivelse af baggrunden for
jøscreening
lokalplanen samt en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Lokalplangrundlag

Baggrund
Lokalplanen udarbejdes for at realisere en 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.

Fig. 1, lokalplanområdets beliggenhed

Formålet med lokalplanen
Lokalplanen skal fastlægge erhvervshavnens rammer og infrastruktur mv. frem til 2025. Udbygningen skal koncentreres om
en udbygning af faciliteterne i tilknytning til Sønderjyllandskajen
og skabe adgang til kajer med større vanddybde og nødvendige
baglandsarealer i tættest mulig sammenhæng med kajanlægge-
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ne. Hertil kommer, at lokalplanen skal skabe fleksible og åbne
arealer til projektlaster og råstoffer.
Konkret omfatter det en udvidelse af Sønderjyllandskajen og
dele af Gammelhavn samt opfyldning af Sydhavn. I den forbindelse skal lokalplanen desuden muliggøre etablering af en ny
byhavn vest for Sønderjyllandskajen som erstatning for det
havnemiljø for mindre både, der nedlæges ved opfyldning af
Sydhavn.
Slutteligt skal lokalplanen reservere areal til etablering af den
nye promenade, som på sigt skal forbinde Nørreport med Styrtom.

Fig. 2, Havnens udvidelsesønsker

Fig. 3 Oplæg til ny byhavn
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Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges dels til erhverv, nærmere betegnet erhvervshavn med havnerelaterede virksomheder op til
miljøklasse 5 på havnearealerne og op til miljøklasse 3 på de
inderste arealer mod Skibbroen og dels til rekreative formål.
Korn- og foderstofvirksomheden, som ligger i den nordlige del af
lokalplanområdet er en virksomhed i miljøklasse 6. Inden for de
eksisterende bygningsmæssige rammer, kan virksomheden fortsat om- og udbygge i miljøklasse 6, men uden for dette skal de,
og øvrige virksomheder overholde ovenstående krav om max.
miljøklasse 5.
Opdeling og disponering
Lokalplanområdet opdeles i to delområder I og II, som vist nedenfor. Delområde I anvendes til hhv. havneerhverv og delområde II anvendes til rekreative formål. Herudover udlægges en
række byggefelter (A-F), som skal disponere byggemulighederne i området ved fastlæggelse af bygningshøjder og bebyggelsesprocenter.
Princippet er, at der skal ske en nedtrapning i bygningshøjden
fra 50 meter mod nord ved Gammelhavn til 8,5 meter mod syd
og ud mod Skibbroen.
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Fig. 4, lokalplanområdets opdeling

Omfang
For byggefelterne fastlægges følgende bygningsregulerende
bestemmelser:
A: bebyggelsesprocent max. 80, bygningshøjde max. 50 m.
B: bebyggelsesprocent max. 60, bygningshøjde max. 20 m,
siloer dog 20-50 m.
C: bebyggelsesprocent max. 50, bygningshøjde max. 20 m.
D: bebyggelsesprocent max. 5, bygningshøjde max. 8,5 m, etageantal max. 2.
E: bebyggelsesprocent max. 20, bygningshøjde max. 8,5 m,
etageantal max. 2.
F: bebyggelsesprocent max 5, bygningshøjde max. 8,5 m, etageantal max 2.
Den samlede gennemsnitlige bebyggelsesprocent for byggefelterne udgør således ca. 35 % og for hele lokalplanområdet udgør den ca. 23 %.
Veje, stier og parkering
Lokalplanen opretholder den eksisterende vejadgang fra krydset

46

MILJØRAPPORT

BILAG 1

Møllemærsk/Søndre Havnevej/Kystvej/Skibbroen samt adgang
fra nord via Mellemvej og Havnevej.
Adgangsveje udlægges i en bredde på 15 meter.
Lokalplanen sikrer areal til den fremtidige promenade, som skal
forbinde Nørreport med Styrtom.
Parkering fastlægges i overensstemmelse med parkeringsregulativet.
Ubebyggede arealer og beplantning
Ubebyggede arealer på havneområderne anvendes til oplag og
håndtering af gods. Den bynære placering gør, at havneområdet, særligt mod Skibbroen, er eksponeret visuelt fra midtbyen.
Derfor skal de ubebyggede arealer, der er synlige fra Skibbroen,
befæstes eller beplantes så de gives et ordentligt udseende på
trods af anvendelsen til havneaktiviteter.
Arealer der anvendes til skæmmende eller mere vedvarende
oplagring af materialer skal afskærmes visuelt, således at de
ikke er synlige fra de rekreative områder og midtbyen
(Skibbroen).
Generelt skal ubebyggede arealer holdes i en ordentlig tilstand
således at de ikke kommer til at henligge som ”ingenmandsland” imellem by og havn.
Den eksisterende beplantning langs med områdets veje skal
opretholdes i det omfang at vejene bevares. Desuden bør der
sikres etableret beplantning omkring det rekreative område
(byhavn).
Lokalplanområdet

Lokalplanen omfatter matr. nr. 2675, 3193 (delvis) samt 3198,
alle Aabenraa Ejerlav, Aabenraa.
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 14 ha. og ligger i den
centrale del af Aabenraa og den sydvestlige del af Aabenraa
Havn.
Området afgrænses mod nord af Gammelhavn, som fortsat anvendes til havneerhverv, mod syd af Aabenraa lystbådehavn
med tilhørende rekreative arealer og mod vest af Skibbroen og
Kystvej og blandet midtbybebyggelse. Mod øst ligger havnebassinet, som udgør den inderste del af Aabenraa Fjord.
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Fig. 5, lokalplanområdets afgrænsning

Forholdet til anden plan- Kommuneplan for Aabenraa Kommune 2009.
lægning og lovgivning
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.
Lokalplanens anvendelse til havneerhverv er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 1.1.024.E. Anvendelsen til rekreative formål er dog ikke i overensstemmelse med
dette, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg, som skal
udlægge et område til rekreative formål i den sydvestlige del af
lokalplanområdet. I praksis udvides rammeområde 1.1.04.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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Fig. 6, kommuneplantillægget

Planområdet ligger i byzone, men omfatter desuden arealer på
søterritoriet. Arealer på søterritoriet overføres til byzone, når de
opfyldes.
Lokalplaner
Følgende lokalplaner gældende i lokalplanområdet:
Lokalplan M41, Område syd for Gammelhavn
Lokalplan M82, RO-RO leje ved Sønderjyllandskajen
Begge lokalplaner aflyses for så vidt angår de dele, der er omfattet af nærværende lokalplan.
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger i bymæssig bebyggelse og er i forvejen
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bebygget med havnerelaterede bygninger som f.eks. siloer, haller mv. Området tillægges derfor ikke nogen særlig landskabelig
værdi.
Byggeriet på Sønderjyllandskajen, Gammelhavn og sydsiden af
Sydhavn gør, at der kun i begrænset omfang er udsyn fra byen
til fjorden gennem Sydhavns bassin.
Havneområdet 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, 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
Der er registreret et fortidsminde i havnebassinet. Langelands
Museum (Øhavsmuseet) er dispensationsmyndighed.
Opfyldningen af havnebassinet kræver således dialog med museet, hvilket iværksættes.
Museet 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.
Bevaring
Ingen bevaringsinteresser inden for planområdet.
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 på erhvervshavnen, 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 forurenet. 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).
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To områder inden for lokalplanområdet er udpeget som forurenede på vidensniveau 2 (V2). Det drejer sig om den sydlige del
af Sønderjyllandskajen, som består af opfyld og området nord
for Søndre Havnevej, som anvendes til salg af både. Lokalplanen medfører ikke mulighed for miljøfølsom anvendelse på de
forurenede arealer.
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:
a, indre vandveje og havne ved indre vandveje, der ikke udgør
en del af søterritoriet, og som kan anløbes af fartøjer over 1350
tons
b, 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.
Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet, og
skal derfor screene opfyldningen af Sydhavn, udvidelse af kajanlæggene og givetvis også etableringen af byhavnen.
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, dog kan bygningerne mellem Gammelhavn
og Sydhavn blive oversvømmet ved vandstande over ca. 1.00 m
over normalen.
Ved ekstrem højvande er Sydhavn og Gammelhavn udsat ved
højvande over 1.73 m over normal.
De højest beliggende områder i den sydlige del af lokalplanområdet vil kun blive oversvømmet ved vandstande over 2.48 over
normal.
Det vurderes, at størstedelen af havnearealerne vil være sikrede
tilstrækkeligt ved fastlæggelse af en min. sokkelkote på 2.30.
Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i ARWOS forsyningsområde. Ny
bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Den nordlige del af lokalplanområdet (Gammelhavn) er, i hen-

51

MILJØRAPPORT

BILAG 1

hold til spildevandsplanen, beliggende i et område, hvor der
privat fælleskloakering. Den sydlige del (Sydhavn) er privat separatkloakeret.
Området skal fremadrettet forberedes til separering, så regn- og
spildevand skal separeres frem til vejskel.
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 til gældende bygningsreglement, p.t. BR10.
Planlovens § 19, Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal dispensere
fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny
bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse,
jf. § 21 a.
Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i henhold til gældende regulativ.
Veje og trafik
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. Der arbejdes med at
flytte denne trafik bort fra Dr. Margrethes Vej og Møllemærsk,
men derimod at ændre krydset Kystvej/ Møllemærsk, så
særtransporter kan kommer til havnen via Kystvejen. Dette forudsætter også ændringer på Kystvejen, herunder fjernelse af
belysningen der hænger over kørebanen. Modulvogntog må køre til havnen fra motorvejen via Flensborgvej til Møllemærsk.
Vejforholdende ændres ikke med denne lokalplan.
Der arbejdes i de kommende år med en byomdannelse af havne- og erhvervsområdet nord for Kilen til andre formål, herunder boliger og lettere erhverv. Endvidere er der en planlægning i
gang for Cimbriagrunden, som gør det muligt at forlænge Gasværksvej ud til Løgumklostervej. På længere sigt kan der arbejdes med at Kystvej føres direkte ind til Gasværksvej, hvorved
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den nuværende trafik på H.P. Hanssens Gade kan flyttes til
Gasværksvej.
Tidsplan

Lokalplanforslaget udarbejdes af konsulent og forventes offentliggjort i sommeren 2013 og forventes endelig vedtaget i efteråret / vinteren 2013.

Miljøscreening

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.
Lokalplanen for Sydhavn og ny byhavn 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, samt bilag
4 pkt. 10e, Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder
fiskerihavne.
Da lokalplanen 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.
Miljøscreeningsskemaet / Scopingen er vedhæftet.

Planens karakteristika

Projektets omfang, beliggenhed og forhold til anden planlægning er beskrevet i lokalplangrundlaget ovenfor.
Screening/Scoping
Følgende parametre har relevans for lokalplanens indvirkning på
miljøet:
•
•
•
•
•
•

Dyre- og planteliv
Luftforurening
Jord/Jordforurening
Trafikstøj
Vibrationer
Virksomhedsstøj

Forholdene er gennemgået i efterfølgende afsnit, der behandler
kendetegn ved planens indvirkning på miljøet.
Kendetegn ved
ning på miljøet

indvirk- Dyre- og planteliv
Lokalplanen åbner mulighed opfyldning af Sydhavn, etablering
af en ny byhavn samt etablering af et sluseanlæg med Mølleåens udmunding, hvilket kan påvirke det eksisterende dyre-

53

MILJØRAPPORT

BILAG 1

og planteliv i Mølleåen og havnebassinerne.
Påvirkning
Den nye byhavns udformning er udformet som en blindgyde,
hvor optrækkende ørreder kan blive indfanget.
Aflejret sand/slam fra Mølleåen opgraves i dag fra området nord
for den eksisterende jollehavn. Dette vil ikke længere være muligt ved etableringen af den nye byhavn. I forbindelse med etableringen af en spunsvæg gennem den øvre Mølledam ved
Brundlund, vil sediment forventeligt ikke længere aflejres her,
men blive transporteret til Mølleåens udløb og den byhavn. Derfor forventes mængden af sediment, der skal opgraves fremover
stige.
Den mulige påvirkning af dyre- og planteliv under vandet
bør undersøges nærmere med henblik på at afklare, hvorledes opfyldning af havnebassinet, etableringen af byhavnen og ændringen af forholdene ved Mølleåens udløb
(herunder etableringen af en sluse) påvirkes.
Konkret bør udformningen af byhavnen undersøges nærmere med henblik på iværksættelse af afhjælpende foranstaltninger, således at der kan sikres frie passageforhold ind og ud af Mølleåen.
Hertil kommer, at mulighederne for oprensning af en forventet stigende mængde sediment skal undersøges nærmere, således at der kan anvises en alternativ plads til
oprensning (se jord/jordforurening).
Luftforurening
Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af områder og kajanlæg, hvor der håndteres materialer, der kan give anledning til
støv- og lugtgener.
Påvirkning:
Da området ligger bynært og med miljøfølsom anvendelse i
nærheden kan de øgede aktiviteter på havnearealet give anledning til en øget påvirkning på omgivelserne.
Dette bør belyses yderligere med henblik på at undersøge
den potentielle støv- og lugtpåvirkning af de havnenære
dele af midtbyen som følge af de øgede aktiviteter i området.
Jord/Jordforurening
Aflejret sand/slam (lettere forurenet) fra Mølleåen opgraves i
dag fra området nord for den eksisterende jollehavn og afleveres til godkendt modtager. Oprensning fra dette sted vil ikke
længere være muligt ved etableringen af den nye byhavn, hvilket kan besværlige gøre den fremtidige oprensning.
Påvirkning
I forbindelse med etableringen af en spunsvæg gennem den
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øvre Mølledam ved Brundlund, vil sediment forventeligt ikke
længere aflejres her, men blive transporteret til Mølleåens udløb
og den nye byhavn. Derfor forventes mængden af sediment, der
skal opgraves fremover stige.
Dette, set i sammenhæng med mere problematiske forhold vedr. oprensning kan give anledning til en negativ
miljøpåvirkning, der bør undersøges nærmere, således at
der kan anvises en alternativ plads til oprensning af en
forventet stigende mængde sediment.
Trafikstøj
I forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderingen for udviklingsplanen for Aabenraa Havn i 2011, er trafikken til og fra
havnen blevet kortlagt.
Påvirkning
Det vurderes at en udbygning af Sydhavn og Sønderjyllandskajen vil give anledning til en stigning i trafikken til og fra området, hvilket vil øge støjpåvirkningen på tilkørselsvejene/ transportkorridorerne.
En eventuel fremtidig flytning af trafikken fra H.P. Hanssens
Gade til Gasværksvejslinjen vil kunne reducere støjgenerne omkring H.P. Hansens Gade væsentligt. Alene Gasværksvejs fremføring til Løgumklostervej vil kunne medvirke til at den tunge
trafik til lokalplanområdet og havnen i øvrigt vil kunne flyttes
bort fra H.P. Hanssens Gade.
De mulige ændringer af trafikmønster, den forventende
trafikstigning og den deraf følgende øgede støjpåvirkning
på tilkørselsvejene bør derfor undersøges nærmere.
Vibrationer
I miljøvurderingen for udviklingsplanen for Aabenraa Havn, er
det vurderet, at aktiviteterne på havnen ikke vil give anledning
til øgede vibrationsgener i de omkringliggende boliger.
Påvirkning
Dog vil en stigning i den tunge trafik på tilkørselsvejene også
resultere i en stigning i vibrationsgener på disse strækninger.
Dette forhold bør undersøges i forbindelse med undersøgelsen af støjpåvirkningen.
Virksomhedsstøj
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. Støjbelastningen i områderne mod vest er
mest kritisk i nattetimerne.
Den planlagte omdannelse af de nordlige havnearealer vil være
med til at reducere støjpåvirkningen af områderne nord for hav-
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nen.
Virksomhedernes støjpåvirkning er reguleret i gældende og
fremtidige miljøgodkendelser. Virksomhederne skal derfor overholde støjkrav, der sikrer, at midtbyens blandede bebyggelse
ikke påvirkes ud over gældende grænseværdier.
Påvirkning
En eventuel opfyldning af Sydhavn, og den deraf følgende intensivering af havneaktiviteterne i området, må derimod forventes at resultere i en øget støjpåvirkning af områderne vest for
havnen.
Dette forhold bør undersøges nærmere.
Høring af andre myndig- Miljøscreeningen har været i høring hos:
heder / intern høring
• Kultur, Miljø & Erhverv, Aabenraa Kommune
• Arwos
• Museum Sønderjylland – Arkæologi
• Øhavsmuseet, Langelands Museum
• Kystdirektoratet
Indkomne bemærkninger:
Kultur, Miljø & Erhverv:
Bemærkninger vedr. bl.a.:
• manglende mulighed for oprensning af sediment fra Mølleåens udmunding,
• udformning af byhavnen i forhold til uhindret passage for
bl.a. ørreder,
• forventet stigning i sediment i Mølleåens udmunding pga.
ændring af forholdene i Mølledammen,
• reservering af areal til nyt sluseværk / udpumpningsstation,
• området er spildevandspåvirket jf. kontrolstationen ved
udmundingens målinger gennem mange år.
ARWOS:
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev:
Der er på selve projektområdet 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. Det skal dog
gøres opmærksom på at der findes et registreret fortidsminde i
søterritoriet ved bassinet ved ”Sydhavn”. Hvis der påtænkes
ændringer, som involverer havbunden, skal der gives dispensation og der henvises der til Langelands Museum/Øhavsmuseet,
som varetager marinarkæologien for Sønderjyllands østkyst.
Øhavsmuseet, Langelands Museum:
Der er registreret et havneanlæg fra middelalderen i det berørte
område. Ved kommende høringsrunde vil vi derfor indstille til en
forundersøgelse i det berørte område i Aabenraa Sydhavn.
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Kystdirektoratet:
Afventer tilbagemelding

Konklusion / Scoping

Det er på baggrund af scopingen vurderet, at indvirkningen af
det projekt, som lokalplanen fastlægger rammer for, er begrænset til dyre- og planteliv, luftforurening, trafikstøj, vibrationer og virksomhedsstøj.
De nævnte faktorer kan give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, der vil kræve en række afhjælpende foranstaltninger.
Det er derfor besluttet, at der skal udarbejdes en fuld miljøvurdering af planen, omfattende de ovenfor nævnte emner. Miljøvurderingen udarbejdes sideløbende med lokalplanforslaget,
som skal optage bestemmelser om eventuelle afhjælpende foranstaltninger, som fastlægges i miljøvurderingen.
Miljøvurderingen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget
og følger dettes offentlighedsprocedure.
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Kultur, Miljø & Erhverv
Plan
Dato: 08-05-2013
Sagsnr.:
Dokumentnr.: 13
Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen / Søren Møller
Miljøscreeningsskema / Scoping: Sydhavn og ny byhavn, Aabenraa
Positiv indvirkning
Neutral indvirkning
Negativ indvirkning
Ikke relevant
Miljøparametre
Befolkning og sundhed

Bemærkninger

Offentlig service

X

Beskæftigelse

X

Rekreative aktiviteter

X

Området ligger i centrum af Aabenraa
med kort afstand til midtbyens servicetilbud. Lokalplanens realisering giver
ikke grundlag for nye offentlige servicefunktioner.
Lokalplanen muliggør en udvidelse af
havnen, hvilket er med til at sikre en
udvikling af havnens aktiviteter, og dermed fastholde arbejdspladser.
Lokalplanen muliggør etablering af en ny
byhavn ved Mølleåens udmunding, som
skal erstatte det eksisterende rekreative
miljø med småbåde, som Sydhavn indtil
nu har tilbudt.
Byhavnen skal, sammen med den nye
promenade, lystbådehavnen syd for området og Mølleå-anlægget vest for området, udgøre et rekreativt tilbud til byen.

Tilgængelighed

X

Således fastholdes et rekreativt og offentligt tilgængeligt miljø i området på
trods af at den nuværende Sydhavn kan
fyldes op.
Da der er tale om et havneområde, hvor
offentligheden er forment adgang jf. de
internationale sikkerhedskrav, iværksættes der ikke særlige tiltag for at sikre
tilgængeligheden til området. Dog vil de
offentlige rekreative arealer (byhavnen,
promenaden mv.) blive etableret med
god tilgængelighed for alle for øje.
Vejadgang til området vil fortsat ske fra
krydset Møllemærsk / Kystvejen /
Skibbroen / Søndre Havnevej.
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Sundhedstilstand og ulykkesrisiko

X

Lokalplanens realisering vurderes ikke at
øge ulykkesrisikoen eller give anledning
til tiltag, der kan medføre en ændring i
sundhedstilstanden i området.
Dette skal ses i lyset af, at erhvervshavnen er et lukket område, der ikke er tilgængeligt for offentligheden, ligesom
aktiviteterne på havneområdet er reguleret af miljøgodkendelser, arbejdsmiljølovgivningen mv.
En stigning i trafikken til området vil dog
øge den potentielle risiko for ulykker.
Tilkørselsvejen er reguleret med fodgængerovergang og lysregulering således at risikoen for ulykker minimeres.
Der ligger enkelte risikovirksomheder på
havneområdet, dog ikke inden for lokalplanområdet. Lokalplanen muliggør ikke
etablering af risikovirksomheder i området.

Natur, fauna og flora
Dyreliv

X

På landjorden vurderes lokalplanens realisering ikke at give anledning til en forringelse af vilkårene for dyrelivet i området, da der er tale om et område, der i
forvejen anvendes til erhvervshavn og
derfor ikke vurderes at rumme et nævneværdigt dyreliv.
Opfyldningen af havnebassinet, udvidelsen af Sønderjyllandskajen og etableringen af den nye byhavn ved udmundingen af Mølleåen kan give anledning til en
påvirkning af dyrelivet under vandet.
Konkret er den nye byhavns udformning
en blindgyde, hvor optrækkende ørreder
kan blive indfanget. Dette forhold bør
undersøges nærmere med henblik
på iværksættelse af afhjælpende
foranstaltninger, således at der kan
sikres frie passageforhold ind og ud
af Mølleåen.

59

MILJØRAPPORT
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X

Lokalplanområdet anvendes til erhvervshavn og vurderes derfor ikke at huse
planteliv af nævneværdig karakter, der
kan blive påvirket af lokalplanens realisering.
Opfyldningen af havnebassinet, udvidelsen af Sønderjyllandskajen og etableringen af den nye byhavn ved udmundingen af Mølleåen kan give anledning til en
påvirkning af plantelivet under vandet.

Beskyttede naturområder (Nbl § 3)
X
Beskyttelses- og byggelinjer (Nbl § 16 X
og 17)
Fredede naturområder
X
Spredningskorridorer
X
Internationale naturbeskyttelsesområder X
Jordbund

Disse forhold bør undersøges nærmere, hvilket gøres i forbindelse
med håndtering af sediment – se
afsnit vedr. jordforurening.
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
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Jord- og Jordforurening

X

Der er registrerede jordforureninger på 2
afgrænsede arealer inden for lokalplanområdet. Dels på sydspidsen af Sønderjyllandskajen, som består af opfyld og
dels på arealet, der anvendes til salg af
både. Lokalplanen medfører ikke mulighed for miljøfølsom anvendelse på de
forurenede arealer.
Hele området er områdeklassificeret med
krav om analyse ved jordflytning.
I sedimentet, som opgraves med jævne
mellemrum i forbindelse med oprensning
af Mølleåens udmunding er der konstateret forurening. Derfor vil sedimentet blive bortkørt og afleveret til godkendt
modtager, hvorved miljøkonflikter kan
undgås.
Aflejret sand/slam (lettere forurenet) fra
Mølleåen opgraves i dag fra området
nord for den eksisterende jollehavn og
afleveres til godkendt modtager. Oprensning fra dette sted vil ikke længere
være muligt ved etableringen af den nye
byhavn, hvilket kan besværlige gøre den
fremtidige oprensning.
I forbindelse med etableringen af en
spunsvæg gennem den øvre Mølledam
ved Brundlund, vil sediment forventeligt
ikke længere aflejres her, men blive
transporteret til Mølleåens udløb og den
nye byhavn. Derfor forventes mængden
af sediment, der skal opgraves fremover
stige.

Jordbundsforhold

Vand

X

Dette, set i sammenhæng med mere
problematiske forhold vedr. oprensning kan give anledning til en negativ miljøpåvirkning, der bør undersøges nærmere, således at der kan
anvises en alternativ plads til oprensning af en forventet stigende
mængde sediment.
Ingen særlige forhold, men da der er
tale om et havneareal, der delvist består
af opfyld, må det forventes, at der er
langt ned til fast bund.
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Grundvandsbeskyttelse

X

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 på erhvervshavnen, der kan
være til fare for grundvandet, vil ske på
befæstede arealer, hvor der ikke sker
nedsivning og hvor afvandingen kan
kontrolleres.

Positiv indvirkning
Neutral indvirkning
Negativ indvirkning
Ikke relevant
Miljøparametre
Grundvandsressourcer

X

Spildevand

X

Der er dog tale om udledning fra Mølleåen og ikke spildevand, der kommer fra
havnen / planområdet, hvilket derfor
forudsættes håndteret i forbindelse med
spildevandsplanlægningen.

Luft
Luftforurening

Støj

Bemærkninger
Lokalplanens realisering påvirker ikke
grundvandsressourcen væsentligt.
Kontrolstationen ved Mølleåens udløb,
har igennem mange år målt på bakterieindholdet i vandet, og det er på den
baggrund konstateret, at området er
spildevandspåvirket.

X

Opfyldningen af Sydhavn og udvidelsen
af Sønderjyllandskajen kan give anledning til øgede støv- og lugtgener som
følge af en øget aktivitet i området.
Dette bør belyses yderligere med
henblik på at undersøge den potentielle støv- og lugtpåvirkning af de
havnenære dele af midtbyen som
følge af de øgede aktiviteter i området.
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X

I forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderingen for udviklingsplanen for
Aabenraa Havn i 2011, er trafikken til og
fra havnen blevet kortlagt.
Det vurderes at en udbygning af Sydhavn og Sønderjyllandskajen vil give
anledning til en stigning i trafikken til og
fra området, hvilket vil øge støjpåvirkningen på tilkørselsvejene/ transportkorridorerne.
En eventuel fremtidig flytning af trafikken fra H.P. Hanssens Gade til
Gasværksvejslinjen vil kunne reducere
støjgenerne omkring H.P. Hansens Gade
væsentligt. Alene Gasværksvejs fremføring til Løgumklostervej vil kunne medvirke til at den tunge trafik til lokalplanområdet og havnen i øvrigt vil kunne
flyttes bort fra H.P. Hanssens Gade.
De mulige ændringer af trafikmønster, den forventende trafikstigning
og den deraf følgende øgede støjpåvirkning på tilkørselsvejene bør derfor undersøges nærmere.

63

MILJØRAPPORT

Virksomhedsstøj
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X

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. Støjbelastningen i områderne mod vest er mest
kritisk i nattetimerne.
Den planlagte omdannelse af de nordlige
havnearealer vil være med til at reducere støjpåvirkningen af områderne nord
for havnen.
Virksomhedernes støjpåvirkning er reguleret i gældende og fremtidige miljøgodkendelser. Virksomhederne skal derfor
overholde støjkrav, der sikrer, at midtbyens blandede bebyggelse ikke påvirkes ud over gældende grænseværdier.
En eventuel opfyldning af Sydhavn, og
den deraf følgende intensivering af havneaktiviteterne i området, må derimod
forventes at resultere i en øget støjpåvirkning af områderne vest for havnen.

Vibrationer

Dette forhold bør undersøges nærmere.
I miljøvurderingen for udviklingsplanen
for Aabenraa Havn, er det vurderet, at
aktiviteterne på havnen ikke vil give anledning til øgede vibrationsgener i de
omkringliggende boliger.

X

Dog vil en stigning i den tunge trafik på
tilkørselsvejene også resultere i en stigning i vibrationsgener på disse strækninger.
Dette forhold bør undersøges i forbindelse med undersøgelsen af støjpåvirkningen.

Klimatiske forhold
Vindforhold

X

Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri af en karakter, der kan give anledning til markant ændrede vindforhold i
området.
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Skyggevirkninger

X

Reflekser

X

Lokalplanen udlægger byggefelter, som
skal sikre, at bebyggelsen nedtrappes
mod Skibbroen og de rekreative arealer,
således at potentielle skyggepåvirkninger minimeres.
Der vil blive stillet krav til anvendelse af
ikke reflekterende materialer.
Solenergianlæg kan dog give refleksioner.

Landskab
Landskabelig værdi

X

Lokalplanområdet ligger i bymæssig bebyggelse og er i forvejen bebygget med
havnerelaterede bygninger som f.eks.
siloer, haller mv. Området tillægges derfor ikke nogen særlig landskabelig værdi.
Havneområdet 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.

Geologiske forhold
Friluftsliv

X

X

Lokalplanen giver ikke mulighed for 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.
Ingen særlige geologiske forhold.
Lokalplanens realisering medfører opfyldning af Sydhavn, som udgør et markant og gammelt havnemiljø i Aabenraa.
Men med de senere års stramninger i
sikkerheden på havneområder, er offentlighedens adgang til området begrænset
til den sydlige del af havnebassinet, hvor
de mindre både ligger. Dette miljø flyttes
til en ny byhavn ved Mølleåens udmunding, hvor der vil blive etableret et rekreativt miljø i sammenhæng med den
kommende kystpromenade, lystbådehavnen og Mølleåen.
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Kulturmiljø
Arkæologiske forhold

X

Fortidsminder og omgivelser (Nbl § 18)

Sten- og jorddiger

X

X

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har foretaget en forundersøgelse
og udtaler følgende: der er på selve projektområdet 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.
Det skal dog gøres opmærksom på at
der findes et registreret fortidsminde i
søterritoriet ved bassinet ved ”Sydhavn”.
Hvis der påtænkes ændringer, som involverer havbunden, skal der gives dispensation og der henvises der til Langelands Museum / Øhavsmuseet, som varetager marinarkæologien for Sønderjyllands østkyst.
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 registreret et fortidsminde i havnebassinet.
Langelands
Museum
(Øhavsmuseet) er dispensationsmyndighed.
Se ovenfor.
Ingen registrerede sten- og jorddiger.

Kirkeomgivelser (Exner fredninger og X
Nbl § 19)
Fredede og bevaringsværdige bygninger X

Ingen påvirkning af kirkeomgivelser.

Andre kulturmiljøer

Ingen påvirkning af registrerede kulturmiljøer.

X

Ingen fredede eller bevaringsværdige
bygninger i området.

Klima
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X

Lokalplanen sikrer, at byggeri ikke opføres med en gulvkote under 2.30 DVR90.
Ved daglig højvande er havnearealet
ikke i væsentlig fare for at blive oversvømmet, dog kan bygningerne mellem
Gammelhavn og Sydhavn blive oversvømmet ved vandstande over ca. 1.00
m over normalen.
Ved ekstrem højvande er Sydhavn og
Gammelhavn udsat ved højvande over
1.73 m over normal.
De højest beliggende områder i den sydlige del af lokalplanområdet vil blive
oversvømmet ved vandstande over 2.48
over normal.
Det vurderes, at størstedelen af havnearealerne vil være sikrede tilstrækkeligt
ved fastlæggelse af en min. gulvkote på
2.30.
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