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Forslag
LOKALPLAN nr. 69
Område mellem Gammelhavn og Mølleåen Erhvervshavn, Aabenraa
Offentlighedsperiode fra den 25. september 2013 til den 20. november 2013

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom
skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar for planens
virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan,
- .før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, og
- når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en
nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en
ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 8 uger, inden
byrådet må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Klagevejledning
Efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål
om planforslagets eller den endeligt vedtagne plans lovlighed, herunder dens
lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planforslaget eller den endeligt vedtagne plan.
Der kan derimod ikke klages over planforslagets eller den endeligt vedtagne
plans hensigtsmæssighed eller rimelighed.
Desuden kan byrådets afgørelse efter § 16 i lov om miljøvurdering af planer
og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering
af planforslaget - påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.
Klagen skal være skriftlig og sendes til Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2,
6200 Aabenraa eller pr. mail: plan@aabenraa.dk. Kommunen videresender
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Aabenraa Kommune inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af planforslaget
eller den endeligt vedtagne plan. For oplysning om gebyr i forbindelse med
klager, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Hvis du vil indbringe spørgsmål, om planforslaget eller den endeligt vedtagne
plan er lovligt tilvejebragt eller offentliggjort eller spørgsmål om byrådets afgørelse vedrørende miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets eller den endeligt vedtagne plans offentliggørelse.
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INDLEDNING

AABENRAA KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 69
Område mellem Gammelhavn og Mølleåen - Erhvervshavn, Aabenraa

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 69 for området mellem Gammelhavn og
Mølleåen i Aabenraa.
Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit:
Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold.
Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning
og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering af de tilladelser
og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder.
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med
lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Kortbilag
Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold, der kan visualiseres.
Kommuneplantillæg
Omfatter ændringer til kommuneplanen, herunder f.eks. nye rammebestemmelser for området.

Offentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan nr. 69 er offentliggjort den 25. september 2013. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtages senest den 20. november 2013 af:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12,5 ha. og ligger i den centrale del
af Aabenraa og den sydvestlige del af Aabenraa Havn.
Lokalplanen omfatter matr. nr. 2675, 3393 (delvis) samt 3198, alle Aabenraa
Ejerlav, Aabenraa.

Baggrund og formål
Aabenraa Havn vedtog, i samarbejde med Aabenraa Kommune, i 2011 en
helhedsplan for udviklingen af Aabenraa Havn frem til 2025. Helhedsplanen
udpeger området ved Sydhavn og Sønderjyllandskajen som omdrejningspunkt
for udviklingen af Aabenraa Havn. En afgørende faktor for at kunne øge havnens konkurrenceevne er, at der stilles større disponible landarealer til rådighed. Dette kan opnås ved at opfylde Sydhavn og udvide Sønderjyllandskajen.
Denne lokalplan udarbejdes som et led i realiseringen af den del af Aabenraa
Havns udviklingsplan, der medfører en opfyldning af Sydhavn, udvidelse af
Sønderjyllandskajen.
Udviklingsplanen skal fastlægge erhvervshavnens rammer og infrastruktur
mv. 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 skabe fleksible og åbne arealer til projektlaster, råstoffer samt nye
byggemuligheder. Dette skal ske ved en udvidelse af Sønderjyllandskajen og
opfyldning af Sydhavn.
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Slutteligt skal lokalplanen reservere areal til etablering af den nye promenade,
som på sigt skal forbinde Nørreport med Styrtom.
Samtidig med udarbejdelsen af denne lokalplan udarbejdes lokalplan nr. 68
sammen med kommuneplantillæg nr. 39, som muliggør etablering af en ny
byhavn med rekreative arealer vest for Sønderjyllandskajen – ved Mølleåens
udmunding, som erstatning for det havnemiljø for mindre både, der nedlægges ved opfyldning af Sydhavn.
67 82

130

153

121 120
119
122
118

134

152

99

131

7000ah 132

154 2656
158 155
159

7000ah

2049

2486

160

364
2889

187

7000e

7000k

185

3393

163
954

958 168 3453

953
169
178

3181
170

2039

171

3304

669

1512

172

530

174

173 1598

806

1687

3442

1657

7000ai

673

Aabenraa
Ejerlav

3305
3303

1686

! !
! !
! !
! !
! !

177

2675

3198

931
1551

!
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !

161
188

§

! ! ! ! ! !
! ! !
! !
! ! !
! !
! ! !
! !
! !

! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

150

98

!
! !
! !
!
!
! !
! !

97
7000ad

!
! !
! !
!
! !

145

95

84

87

! ! ! ! ! !
! !
! !
! !
! ! !
! ! !

94

146

107

83

! ! !
! ! !

93

64

3376 3394

2676

!
! ! ! ! ! ! ! ! !

62

3197 3020

109

! !

7000ak

57

926

3056

829

3056

0

50

100

200 Meter

Lokalplanområdets afgrænsning
!
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! !

Lokalplanområde

! !

Matrikelskel
Ejerlavsgrænse

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet anvendes til erhvervshavn samt småbådshavn. Området er
primært bebygget med havnerelaterede bygninger som siloer, pakhuse og
haller – mest dominerende er den markante silobebyggelse i den nordlige del
af lokalplanområdet. Desuden ligger der enkelte mindre bygninger med fiskehandel og grillbar.
Området vejbetjenes fra krydset Møllemærsk/Kystvej/Skibbroen samt fra Mellemvej og Havnevej.
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Området afgrænses mod nord af Gammelhavn, som fortsat anvendes til havneerhverv, mod syd af Aabenraa lystbådehavn med tilhørende rekreative arealer samt den planlagte byhavn, der muliggøres med lokalplan nr. 68. Mod
vest afgrænses lokalplanområdet af Skibbroen og Kystvej og blandet midtbybebyggelse. Mod øst ligger havnebassinet, som udgør den inderste del af
Aabenraa Fjord. Se kortbilag 1.
Planområdet ligger i byzone, men omfatter desuden arealer på søterritoriet.
Arealer på søterritoriet overføres til byzone, når de opfyldes.

Miljøklasser
afstand til miljøfølsomme
anvendelser og eksempler på
virksomheder.
Miljøklasse 1
Afstand: 0 meter
Butikker, liberale erhverv,
kontorer
og småværksteder
Miljøklasse 2
Afstand: 20 meter
Bogbinderier,
elektronikværksteder,
laboratorier
Miljøklasse 3
Afstand: 50 meter
Håndværksprægede virksomheder
og visse servicevirksomheder
Miljøklasse 4
Afstand: 100 meter
Levnedsmiddelvirksomheder,
overfladebehandlende
virksomheder, herunder
autolakerier
Miljøklasse 5
Afstand: 150 meter
Maskinfabrikker, betonfabrikker,
farve- og lakindustri
Miljøklasse 6
Afstand: 300 meter
Asfaltfabrikker, slagterier, større
maskin- og betonfabrikker og
jernstøberier
Miljøklasse 7
Afstand: 500 meter
Medicinal- og pesticidproduktion
og kraft- og stålvalseværker

Sydhavn

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhverv, nærmere betegnet erhvervshavn
med havnerelaterede virksomheder op til miljøklasse 5 på havnearealerne og
miljøklasse 1-2 på de inderste arealer mod Skibbroen (byggefelt E).
Virksomheden, som ligger i den nordlige del af lokalplanområdet er en kornog foderstofvirksomhed i miljøklasse 6. Inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, kan virksomheden fortsat om- og udbygge i miljøklasse 6,
men uden for dette skal den, og øvrige virksomheder overholde ovenstående
krav om max. miljøklasse 5. Dog kan den (korn- og foderstofvirksomheden)
opføre lagerfaciliteter, som f.eks. plansiloer, uden for de nuværende bygningsmæssige rammer, men ikke produktionsanlæg.
Inden for byggefelt E kan der etableres maks. 400 m2 butiksareal. Den enkelte butik må dog ikke være større end 200 m2.
Veje og stier

Veje
Lokalplanen opretholder den eksisterende vejadgang fra krydset Møllemærsk/
Søndre Havnevej/Kystvej/Skibbroen samt adgang fra nord via Mellemvej og
Havnevej.
Adgangsveje udlægges i en bredde på 15 meter og skal anlægges med en
bredde på mindst 7 meter.
Stier
Lokalplanen sikrer arealudlæg til den fremtidige promenade, som skal forbinde Nørreport med Styrtom.
Parkering
Parkering fastlægges med udgangspunkt i parkeringsregulativet for Aabenraa
Kommune. Således skal der anlægges 1 p-plads pr. 65 m2 etageareal fabrik,
værksted og kontor / administration, 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal lager
samt 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal restaurant / butik.
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Havnens udvidelsesønsker

Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som sikrer, at ledningsanlæg etableres som jordkabler.
Der kan opsættes antenner til broadcast mv. på siloer i området.
Da lokalplanområdet ligger op til et eksisterende byområde er det vigtigt, at
projektører og belysning af kajarealerne ikke giver anledning til blændingsgener for naboer til havnen. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om at
belysning af havnearealerne skal være blændfrie.
Bebyggelsens omfang og placering
Omfang og placering
Inden for lokalplanområdet udlægges 5 byggefelter (A-E), som skal disponere byggemulighederne i området ved fastlæggelse af bygningshøjder og
bebyggelsesprocenter.
Set i forhold til lokalplan M41, som hidtil har været gældende i området, er
der tale om en reduktion af byggemulighederne, idet bygningshøjderne reduceres væsentligt med lokalplan nr. 69. Således reduceres bygningshøjden på
arealet mellem maks.
Skibbroen
og Sydhavn fra 15 til 8,5 meter og på de centrale
50 m
punktvis maks. 50 m
og sydlige havneområder fra 45 til 20 og 8,5 meter. Dog gives der mulighed
maks. 20 m
for punktvist at etablere siloer med en
højde på op til 20-50 meter.
maks. 8,5 m
Princippet er, at der skal ske en nedtrapning i bygningshøjden fra 50 meter
Søndre Havnevej Mølleåen
ABC
mod Gammelhavn
nord ved Gammelhavn til 8,5
meter mod syd og ud mod
Skibbroen.
Snit A-A

maks. 50 m

punktvis maks. 50 m

Bygningshøjder jf. lokalplan nr. 69

maks. 20 m
maks. 8,5 m

Bygningshøjder jf. lokalplan nr. 69

Søndre Havnevej

Gammelhavn

Mølleåen

ABC

maks. 50 m

Bygningshøjder jf. lokalplan nr. 69

maks. 45 m

maks. 8,5 m

Bygningshøjder jf. lokalplan M41

Gammelhavn

Sydhavn
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Mølleåen
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maks. 50 m
maks. 45 m

Bygningshøjder jf. lokalplan M41

maks. 8,5 m
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For byggefelterne fastlægges følgende bygningsregulerende bestemmelser:
A: bebyggelsesprocent max. 80, højde max. 50 m.
B: bebyggelsesprocent max. 60, højde max. 20 m, siloer dog punktvist op til
50 m.
C: bebyggelsesprocent max. 50, højde max. 20 m.
D: bebyggelsesprocent max. 5, højde max. 8,5 m, etageantal max. 2.
E: bebyggelsesprocent max. 20, højde max. 8,5 m, etageantal max. 2.
Den samlede gennemsnitlige bebyggelsesprocent for byggefelterne udgør
ca. 40 % og for hele lokalplanområdet udgør den ca. 26 %.
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Havneområder er områder, hvor der foregår mange forskellige aktiviteter, og
som
! ! huser en bred vifte af virksomheder med forskellige behov. For at sikre
Lokalplanområde
en vis
harmoni i området,
er det
Eksisterende
veje vigtigt, at materiale- og farveholdningen afMatrikelafgrænsning
spejler, at der er tale om en bynær havn, der er meget synlig i bybilledet i den
Vejadgang
Udlæg til promenade
centrale
del af byen. Derfor
indeholder lokalplanen bestemmelser om materialevalgByggefelt
og farvevalg for bygninger og anlæg på havnen.
Overordnet set skal havnerelaterede bygninger og siloer beklædes med ikke
reflekterende materialer i afdæmpede farver.
For at opretholde en visuel orden i området indeholder lokalplanen bestemmelser om skiltning og flagning.
På bygninger må der således kun skiltes med firmanavn og firmalogo. Der må
ikke opsættes reklameskilte og reklamebannere på bygninger.
Skiltning må ikke ske over en højde på 8,5 meter. Eksisterende skiltning er
dog undtaget herfor og kan fornyes i eksisterende højde. Fritstående skilte må
ikke have en flade på over 1 m2 og må ikke have en højde, der overstiger 2
meter.
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Der kan opsættes op til tre flagstænger pr. virksomhed. Flagstænger skal,
inden for den enkelte virksomhed, gives samme højde og udformning, ligesom
de skal placeres med maks. 5 meters mellemrum. Flagstænger må ikke gives
en højde over 15 meter.

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer
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 ligger
nærmest Skibbroen og er synlige herfra, befæstes eller beplantes så de gives
et ordentligt udseende på trods af anvendelsen til havneaktiviteter.
Arealer, der anvendes til skæmmende og mere vedvarende oplagring af materialer skal afskærmes visuelt, så de ikke er synlige fra de rekreative områder
og midtbyen (Skibbroen). Projektlaster og råstoffer, der afventer lastning eller
afhentning efter losning er undtaget herfor.
Generelt skal ubebyggede arealer holdes i en ordentlig stand så de ikke kommer til at henligge som ”ingenmandsland” imellem by og havn.
Beplantning
Den eksisterende beplantning langs med områdets veje skal opretholdes i det
omfang at vejene bevares og videreføres ved etablering af nye veje.
Terrænregulering
Lokalplanen muliggør terrænreguleringer på op til +/- 1 meter i forhold til
kote 2.30 (DVR90). Opfyldning og udgravning til havnebassin og etablering
af moler og øvrige reguleringer, modellering og lignende i forbindelse med
havneanlægget er undtaget herfor. Herunder også regulering af terrænspring
mellem Sønderjyllandskajen og nordsiden af Sydhavn.

Bæredygtighed
Lokalplanen giver mulighed for grønne tage og for genbrug af regnvand til
tøjvask og toiletskyl.

Terrænspring mellem Sønderjyllandskajen og nordsiden af Sydhavn
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Forudsætninger for ibrugtagning
Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse og anvendelse, at
der etableres parkeringspladser jf. lokalplanens bestemmelser, og at der er
sket tilslutning til kloak og forsyning.
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Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. LokalBoligområder
Naturopmråder - Jordbrug
Perspektivområde bolig
planområdet ligger inden for rammeområde 1.1.024.E, Sydhavn.
Blandet bolig- og erhvervsområder

Offentlige formål

Perspektivområde erhverv

Centerformål

Sommerhusområde

Byzone

Rammeområdet fastlægger anvendelsen til erhvervsområde med havneerKommuneplantillæg
Erhvervsområde
Tekniske anlæg
hverv
med virksomheder op til miljøklasse
5. Korn og foderstofvirksomheden,
Fritids og Ferieformål (Rekreative områder)
Trafikanlæg
som ligger i den nordlige del af lokalplanområdet er dog en virksomhed i milLandsbyområde
Vindmøller
jøklasse
6. Lokalplanen muliggør, at virksomheden,
inden for de eksisterende
bygningsmæssige rammer, fortsat kan om- og udbygge i miljøklasse 6, men
uden for dette skal de, og øvrige virksomheder overholde kommuneplanens
krav om maks. miljøklasse 5. Dog kan den (virksomheden) opføre lagerfaciliteter, som f.eks. plansiloer, uden for de nuværende bygningsmæssige rammer,
men ikke produktionsanlæg.
Lokalplanens anvendelse til havneerhverv er i overensstemmelse med den
gældende kommuneplanramme 1.1.024.E – dog undtaget bestemmelserne
vedr. eksisterende miljøklasser ved eksisterende korn- og foderstofvirksomhed, som nævnt ovenfor.
Anvendelsen til rekreative formål, som muliggøres med lokalplan nr. 68, er
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ikke i overensstemmelse med anvendelsen til havneerhverv, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 39 i tilknytning til lokalplan nr. 68, som skal
udlægge et område til rekreative formål (byhavn).
I praksis udvides rammeområde 1.1.043.F, som omfatter den eksisterende
lystbådehavn, hvorved rammeområde 1.1.024.E reduceres i størrelse. Rammeområdet skal rumme den nye byhavn og arealudlæg til den planlagte promenade, der er under planlægning og realisering. Ved samme lejlighed justeres rammebestemmelserne for ramme 1.1.024.E, således at den eksisterende
korn- og foderstofvirksomhed fortsat kan om- og udbygge i miljøklasse 6 inden for deres eksisterende fysiske rammer.
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Eksisterende Lokalplan afgrænsning

Lokalplaner og byplanvedtægter
Følgende lokalplaner er gældende i lokalplanområdet:
Lokalplan M41, Område syd for Gammelhavn, 1985
Lokalplan M82, RO-RO leje ved Sønderjyllandskajen, 1995
Begge lokalplaner aflyses for så vidt angår de dele, der er omfattet af nærværende lokalplan.
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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.

By- og havneprofil set fra Østre Havnevej / Strandvej

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 er primært, at der er tale
om en moderne erhvervshavn, som driftsmæssigt skal kunne tilbyde tilstrækkelig volumen i form af siloer, der skal kunne rumme store mængder råstoffer
og haller, der har tilstrækkelig højde til at være fleksible i forbindelse med
modtagelse af lastbiler, kraner og gods.

Udsyn fra Sydhavn
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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 udsigtskile i byggefelt B, der skal friholdes
for bebyggelse og permanent oplag - dog kan arealet anvendes til projektlaster og råstoffer.
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.
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.

Visualisering af rammerne for nyt byggeri jf. denne lokalplan nr. 69

Visualisering af eksist. rammer for nyt byggeri jf. lokalplan M41

Som det ses på planerne og snittene på næste side, 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).
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
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bygningshøjderne over 8,5 meter begrundes med en nødvendig fleksibilitet i
forhold til driften på havnen.
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Området set fra vandsiden

Arkæologi og bevaring
Arkivalsk kontrol
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 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.
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I henhold til Museumslovens § 27 skal bygherren være opmærksom på, at
hvis der under anlægsarbejde i området findes jordfaste fortidsminder eller
andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgående indstilles og Museum
Sønderjylland – Arkæologi Haderslev skal kontaktes.
Miljø
Grundvandsbeskyttelse
Der er ingen drikkevandsinteresser i området. Realiseringen af lokalplanen
vurderes ikke at give anledning til en øget risiko for forurening af grundvandet, da håndtering af farlige stoffer og andre aktiviteter 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).
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 i henhold til jordforureningsloven. Opfyld
med forurenet jord må ikke ske uden forudgående tilladelse fra Aabenraa
Kommune.
Trafikstøj og vibrationer
På Kystvejen ligger årsdøgntrafikken på 10.244 køretøjer pr. døgn, hvoraf
1.136 er lastbiler jf. målinger fra august 2013. På H.P. Hanssens Gade ligger
årsdøgntrafikken i gennemsnit på 10.283 køretøjer, hvoraf 735 er lastbiler.
Denne trafik forventes at stige 10-15% med udvidelsen af havnen, hvilket dog
ikke forventes at give anledning til en væsentlig stigning i trafikstøjen, da
Aabenraa Kommunes fremskrivning af den forventede trafikstigning er højere
end dette.
Den trafikale påvirkning er analyseret nærmere i miljøvurderingen, der er udarbejdet for denne lokalplan - se det ikke tekniske resume i afsnittet miljøvurdering.
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En kortlægning af støjbelastningen langs med tilkørselsvejene til Aabenraa
Havn i 2007 har vist, 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 måde at måle vejtrafikstøj på).
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.
Virksomhedsstøj
Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens og miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Virksomheder på havnen må således ikke påføre naboområderne mod vest
(midtbyen) og syd (eksisterende lystbådehavn og ny byhavn) en støjpåvirkning, der overskrider følgende:
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.
Miljøgodkendelse
Lokalplanen muliggør virksomheder op til miljøklasse 5, hvilket også kan rumme virksomheder, der er godkendelsespligtige i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.
Risikovirksomheder
I medfør af §3, stk.1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af
18. august 2004 fastsættes følgende:
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).
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I september 2010 gik virksomhederne i gang med at dokumentere konsekvenser

Den aktuelle beregnede risikovurdering forfor de
to virksomheder
har resulteret
omgivelserne
i forbindelse med uheld på virksomhederne
ud over det, der
normalt skal beskrives i virksomhedernes sikkerhedsdokument/ sikkerhedsrapi en væsentligt mindre risikozone. Lokalplan
nr.
69
ligger
uden
for
disse reduport. Konklusionerne efter denne dokumentation har fastsat risikozoner omkring
virksomhederne som vist på nedenstående kort.
cerede risikozoner.

Risikozoner

Reducerede risikozoner

© Aabenraa Kommune - GST - Cowi .

Beregnede risikozoner for IAT A/S (205 m. fra tankmidte) og HAAHR A/S (70-100 m. fra virksomheden).

Klima
Kultur, Miljø og Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Lokalplanen sikrer, at byggeri ikke opføres med en sokkelkote under 2.3015
DVR90.
Dato:

27.08.2013

Mål:

1:10000

Initialer:

ngis

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. Koten er fastlagt på baggrund
af den højeste registrerede vandstand og stigende vandstand som følge af
klimaændringer.
Terrænspringet i lokalplanområdets vestlige del mellem havnearealet og Kystvej / Skibbroen udgør desuden en klimasikring mod oversvømmelse af byområderne mod vest.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger i et område med tilslutningspligt til fjernvarme.
I henhold til Planlovens § 19, stk. 4, skal der dog gives dispensation 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 enhver tid gældende bygningsreglement, p.t. BR10.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i ARWOS forsyningsområde. Ny bebyggelse
skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
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Regn- og spildevand
Den nordlige del af lokalplanområdet (Gammelhavn) er, i henhold 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.
Umiddelbart nord for byggefelt E ligger der en hovedledning til spildevand,
som transporterer spildevand fra Gasværksvejs hovedpumpestation til renseanlægget. Øvrige ledninger i området er private ledninger, der tilhører havnen.
Affald
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 på at flytte denne trafik bort fra Dr. Margrethes Vej og
Møllemærsk, og i den forbindelse skal krydset Kystvej/ Møllemærsk ændres,
så særtransporter kan komme til havnen via Kystvejen sydfra. 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 / Søndre Havnevej.
Vejforholdene 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 den nuværende trafik på H.P. Hanssens Gade kan flyttes til Gasværksvej - dette er der
dog ikke truffet politisk beslutning om på nuværende tidspunkt.
Servitutter
I henhold til Planlovens § 15 pkt. 16, kan en lokalplan ophæve udtrykkeligt
angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i strid
med lokalplanens formål, og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af
planlovens § 18. - Lokalplanen ophæver ingen servitutter.
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Miljøvurdering
Screening
I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der
udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
2.
3.

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

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

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

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

Dyre- og planteliv
Luftforurening
Jord/Jordforurening
Trafikstøj
Vibrationer
Virksomhedsstøj

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

Tilladelser og dispensationer efter anden
lovgivning
Museumsloven
Opfyldning af Sydhavns bassin og udvidelse af kajanlæggene forudsætter en
forundersøgelse og efterfølgende frigivelse af områderne, hvor den arkivalske
kontrol har udpeget, at der er risiko for at støde på jordfaste fortidsminder.
Øhavsmuseet / Langelands Museum er myndighed for fortidsminder i søterritoriet.
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
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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.
Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der skal udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune.
Større anlægsarbejder kan kræve en §8 tilladelse efter jordforureningsloven
på grund af den kortlagte jordforurening. Det kræver en nærmere ansøgning
/projektbeskrivelse at vurdere dette. Ansøgning herom skal indsendes til miljøafdelingen. Arbejder må ikke påbegyndes på disse matrikler, før en §8 tilladelse samt øvrige tilladelser foreligger.
Hvis der er tale om en fremtidig anvendelse til erhverv, og idet lokalplansområdet er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser/indvindingsopland, kræves der ikke en tilladelse efter §8.
Hvis der er tale om en fremtidig anvendelse som følsom anvendelse (opholdsareal, legeplads, blotlagt jord m.m.) kan der kræves en tilladelse efter §8.
Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning af spilde- og overfladevand kræver en tilladelse i henhold
til miljølovgivningen.
Kystbeskyttelsesloven
Opfyldning af Sydhavn og udvidelse af de eksisterende kajanlæg forudsætter
tilladelse i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a. Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet.
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Område mellem Gammelhavn og Mølleåen Erhvervshavn, Aabenraa
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013)
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:

		at
		at
				
		
at
				

udlægge området til erhvervsformål med relation til havnen,
fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, således at bebyggelsens højde og omfang nedtrappes
fra nord mod syd,
muliggøre opfyldning af Sydhavns bassin og udvidelse af
Sønderjyllandskajen.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Lokalplanen omfatter matr. nr. 2675, 3393 (delvis) samt 3198 alle
Aabenraa Ejerlav, Aabenraa.

		Lokalplanen omfatter desuden alle matrikler, der efter den 1. juli 2013,
udstykkes fra nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.
2.2

Området ligger i byzone, men omfatter desuden arealer på søterritoriet.
Arealer på søterritoriet overføres til byzone, når de opfyldes.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål.

3.2

I lokalplanområdet må der således kun etableres bebyggelse og anlæg
til erhvervsformål, nærmere betegnet erhvervshavn med havnerelaterede virksomheder op til miljøklasse 5 på havnearealerne og op til miljøklasse 1-2 på de inderste arealer mod Skibbroen (byggefelt E), som
vist på kortbilag 2.

3.3

På de inderste arealer mod Skibbroen (Byggefelt E), som vist på kortbilag 2, må der fortsat drives og etableres grillbar / café / restauration og
handel med havnerelaterede varer som f.eks. fisk, proviant og udstyr.
Inden for byggefelt E kan der etableres maks. 400 m2 butiksareal. Den
enkelte butik må ikke være større end 200 m2.

3.4

Den eksisterende korn- og foderstofvirksomhed i den nordlige del af
lokalplanområdet, som vist på kortbilag 2, kan fortsat om- og udbygge
inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer i miljøklasse 6,
men uden for dette skal de, og øvrige virksomheder og aktiviteter overholde ovenstående krav om max. miljøklasse 5. Dog kan den (virksomheden) opføre lagerfaciliteter, som f.eks. plansiloer, uden for de nuværende bygningsmæssige rammer, men ikke produktionsanlæg.

3.5

Indenfor lokalplanområdet kan der opføres cykelskure, overdækninger,
transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige
for områdets forsyning.
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3.6

Langs med lokalplanområdets vestlige afgrænsning kan der etableres
en promenade, som vist på kortbilag 2.

4.

Udstykninger

5.

5.1

5.2

Ingen bestemmelser vedr. udstykning.

Veje og stier
Veje
Lokalplanområdet vejbetjenes fra krydset Møllemærsk / Skibbroen /
Kystvejen / Sdr. Havnevej samt fra Mellemvej og Havnevej, som vist på
kortbilag 2.
Veje skal udlægges i en bredde på mindst 15 meter og anlægges med
en bredde på mindst 7 meter.
Stier
Der skal reserveres et 10 meter bredt areal til den fremtidige promenade mellem Nørreport og Styrtom langs med lokalplanområdets vestlige afgrænsning, som vist principielt på kortbilag 2.

6.

Parkering

6.1

Der skal anlægges følgende antal p-pladser:
1 p-plads pr. 65 m2 etageareal ved fabrikker, værksteder og kontor /
administration,
1 p-plads pr. 100 m2 etageareal ved lager,
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal ved handel med dagligvarer,
1 p-plads pr. 5 siddepladser ved restauranter og lignende.

7.

Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning

7.1

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

7.2

Aabenraa Kommunes belysningsplan er gældende for offentlige veje og
stier. Havnens veje er ikke omfattet af belysningsplanen. Belysning
langs med promenaden kan fravige belysningsplanen.

7.3

Belysning af havnearealer og kajarealer skal være blændfri, og må ikke
give anledning til blændingsgener for naboer til havneområdet.

7.4

Antenner, herunder parabolantenner må ikke opsættes i en højde, der
overstiger 8,5 meter. Der kan dog opsættes antenner til broadcast mv.
på siloer over 8,5 meter i området.

8.

Bebyggelsens omfang og placering

8.1

Placering
Inden for lokalplanområdet udlægges 5 byggefelter (A-E) som vist på
kortbilag 2. Al bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne.
Lejemålsafgrænsning betragtes som naboskel jf. byggelovens bestemmelser, uanset at der ikke sker udstykning.

Omfang
8.2		For byggefelterne fastlægges følgende bygningsregulerende bestemmelser:
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A: bebyggelsesprocent max. 80, højde max. 50 m.
B: bebyggelsesprocent max. 60, højde max. 20 m, siloer dog punktvist
20-50 m.
C: bebyggelsesprocent max. 50, højde max. 20 m.
D: bebyggelsesprocent max. 5, højde max. 8,5 m, etageantal max. 2.
E: bebyggelsesprocent max. 20, højde max. 8,5 m, etageantal max. 2.
Niveauplan fastlægges af Aabenraa Kommune i forbindelse med den
enkelte byggesag.
8.3

Sokkelkote
Ny bebyggelse skal opføres med en sokkelkote på mindst 2.30 DVR90.

9.

Bebyggelsens ydre fremtræden

9.1

For hele lokalplanområdet gælder det, at tage og facader på bebyggelsen skal udføres i ikke reflekterende materialer. Dog kan der anvendes
materialer, der på monteringstidspunktet er reflekterende, men som
hurtigt herefter patinerer og bliver ikke reflekterende, som f.eks. stål og
kobberplader.

9.2

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

9.3

Bebyggelse skal, inden for samme matrikel eller virksomhedslod / lejemål, holdes i en ensartet farveholdning, som skal holdes inden for jordfarveskalaen eller hvid og sort.

9.4

Inden for byggefelt E må ydervægge kun opføres i beton (malet, indfarvet eller rå), natursten, tegl (pudset og/eller malet eller ubehandlet),
fibercementplader samt glas.

9.5

På bygninger må der kun skiltes med firmanavn og firmalogo. På bygninger må der således ikke opsættes reklameskilte og reklamebannere.
Skiltning må ikke ske over en højde på 8,5 meter. Eksisterende skiltning
er dog undtaget herfor og kan fornyes i eksisterende højde.
Fritstående skilte må ikke have en flade på over 1 m2, og må ikke have
en højde på over 2 meter.

9.6

Der må opsættes op til tre flagstænger pr. virksomhed. Flagstænger
skal, inden for den enkelte virksomhed, gives samme højde og udformning, ligesom de skal placeres med maks. 5 meters mellemrum.

Flagstænger må ikke gives en højde over 15 meter.
						

10. Ubebyggede arealer
Generelt
10.1 Ubebyggede arealer skal ved befæstelse, beplantning og lignende gives
et ordentligt udseende, ligesom en passende orden skal overholdes ved
oplagring af materialer og lignende.
Terrænregulering
10.2 Der må foretages terrænreguleringer på op til +/- 1 meter i forhold til
kote 2.30 (DVR90).
Udgravning, opfyldning og etablering af moler og øvrige reguleringer,
modellering og lignende i forbindelse med havneanlægget er undtaget
herfor.
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Hegn
10.3 Der kan etableres trådhegn med en højde på op til 3 meter.
Oplag
10.4 Arealer der anvendes til skæmmende og mere vedvarende oplagring af
materialer skal afskærmes visuelt, så de ikke er synlige fra de rekreative områder, offentlig vej og Skibbroen. Dette gælder ikke projektlaster
og råstoffer, der afventer lastning eller afhentning efter losning.
10.5 Beplantning
Den eksisterende beplantning med vejtræer langs med områdets veje
skal opretholdes og videreføres langs med nye veje i området.
10.6 Inden for byggefelt E skal ubebyggede arealer, der ikke anvendes til
ophold eller parkering, tilsås med græs.

11. Miljø- og forsyningsforhold
11.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i henhold til varmeplanen for Aabenraa Kommune.
11.2 Der kan installeres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for
wc skyl og tøjvask i maskine.

12. Forudsætning for ibrugtagning
12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Der gælder dog særlige undtagelser for lavenergibebyggelse,
der er defineret efter planlovens § 21a.
12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 6 nævnte p-pladser er
etableret.

13. Ophævelse af lokalplaner
13.1 Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan nr. 69 ophæves følgende lokalplaner:
Lokalplan M41, Område syd for Gammelhavn, vedtaget af Aabenraa
Kommune i 1985.
Lokalplan M82, RO-RO leje ved Sønderjyllandskajen, vedtaget af Aabenraa Kommune i 1995.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
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1.

I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den
endelige plan.

2.

Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

3.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i
overensstemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i
overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde m.v.
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4.

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

Lokalplanens retsvirkninger
1.

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

2.

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

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som
betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres
som et lavenergihus. Ved lavenergibyggeri forstås bebyggelser, der opfylder gældende klassifikationskrav til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet.

4.

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat
ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

5.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens § 18.

6.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 69 er vedtaget af Aabenraa Byråd den 18. september 2013.
Forslaget er offentliggjort den 25. september 2013.
Pbv
Tove Larsen 		
Niels Johannesen
Borgmester		 Kommunaldirektør
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