Forslag
LOKALPLAN nr. 70
Sommerhusområde ved Skarrev

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
INDLEDNING

AABENRAA KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 70
SOMMERHUSOMRÅDE VED SKARREV

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 70 for et sommerhusområde ved Skarrev.
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.

Offentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan nr. 70 er offentliggjort den 12. februar 2014. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes
senest den 9. april 2014 til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende ved Skarrev. Lokalplanområdet afgrænses
mod øst af af det udbyggede sommerhusområde ved Skarkær samt fredskov.
Mod nord og vest afgrænses lokalplanområdet af vejen Østerkrogsforte og
åbent land, mens det mod syd afgrænses af Skarrevvej og et smalt ubebygget
jordstykke beliggende mod Aabenraa Fjord samt campingpladsen ved Skarrev.

Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejeren samt
Aabenraa Kommunes ønske om at have et udbud af attraktive sommerhusgrunde ved Skarrev.
Denne lokalplan giver således mulighed for at udstykke op til 25 grunde til
sommerhusbebyggelse inden for lokalplanområdet og fastlægger bestemmelser vedr. udstykning, bebyggelsens placering og omfang, vejforløb, grønne
områder mv.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er ubebygget og er i matriklen registreret som samlet fast
ejendom, men har hidtil været anvendt til landbrugsjord.
Lokalplanområdet ligger øst for det udbyggede sommerhusområde ved Skarkær, som er omfattet af lokalplan N9.
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Lokalplanområdet ligger vest for det
eksisterende lokalplanområde N9.

Lokalplanområdet er stejlt skrånende fra nord med kote 34 mod syd med kote
3. Midt i lokalplanområdet et plateau i kote 22.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet omfatter hele matr.nr. 16-b Skovby, Løjt og har et areal på
28113 m².
Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde.

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusformål, og der må kun opføres sommerhuse.
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Lokalplanområdets eksisterende
terrænforhold.
Kurvebilledet er DHM.

Kote 34

Kote 28

Kote 22

Kote 15

Kote 5

Lokalplanområde
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Udstykning
Lokalplanen giver mulighed for udstykning af lokalplanområdet i op til 25 sommerhusgrunde. Grunde skal udstykkes med en størrelse på min. 800 m².
Vej-, sti- og parkeringsforhold
Vejadgang til området foretages ad én overkørsel fra Skarkær i lokalplanområdets sydøstlige hjørne. Der anlægges en boligvej med tilsluttende stikveje.
Vejene i lokalplanområdet anlægges så de så vidt muligt følger de naturlige
kurver i lokalplanområdet og udformes så længdegradienterne ikke overstiger
100 promille og ved kryds ikke overstiger 50 promille.
Veje udlægges i 7 m bredde med fast belægning i 5 m bredde og 1 m rabat i
hver side. I krydset hvor de to stikveje tilsluttes boligvejen forsynes vejen
med en hastighedsdæmpende foranstaltning, f.eks. en hævet flade.
Mod nord udlægges en stiforbindelse i 2,5 m bredde med tilslutning til Østerkrogsforte.
Der er ikke udlagt areal til fælles parkering i lokalplanområdet, så parkering
skal foregå på den enkelte grund. Der skal udlægges min. 1 parkeringsplads
på den enkelte grund. En eventuel carport/garage tæller med som parkeringsplads.

Bebyggelsens omfang og placering
Der må kun opføres en bolig pr. ejendom og bebyggelsesprocenten må ikke
overstige 15 for den enkelte grund. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end
én etage, der evt. kan udføres med parterreetager, der følger det naturlige
terræn. Bebyggelse må ikke overstige en højde på 5 m målt fra et eller flere
niveauplaner, der fastsættes af kommunen i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Såfremt der opføres carport/garage skal denne visuelt integreres som en del
af bebyggelsen.
På den enkelte grund må der max. opføres to småbygninger på under 10 m²,
der ikke overstiger en højde på 2,5 m over terræn. Småbygningerne må ikke
opføres nærmere skel end 2,5 m.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Bebyggelse inden for lokalplanområdet, skal fremtræde som en homogen enhed, hvorfor der er opsat stramme bestemmelser omkring farve- og materialevalg.
Bebyggelse skal opføres enten med bygningsfacader i teglsten med blanke/
vandskurede/pudsede facader eller opføres i træ. Mindre facadedele må opføres i andre materialer.
Farvemæssigt skal sommerhusenes facader holdes i grå og sorte nuancer efter RAL-farveskalaen (RAL7016, RAL7021, RAL7026, RAL7043, RAL8022,
RAL9004, RAL9005, RAL9011, RAL9017).
Tage skal udføres i sort tagpap, som evt. udføres med listedækning.
Småbygninger skal opføres i materialer, der harmonerer med den øvrige bebyggelse på ejendommen, og fremstå i sorte eller grå farver.
På den enkelte grund må der opføres højst 35 m² hævet terrasseareal og der
må udføres én overdækning på højst en 10 m².
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Ubebyggede arealer
For at bevare oplevelsen af det kuperede landskab, må hegn/beplantning i
skelbræmmen, dvs. 2,5 m på hver side af skel, ikke fremtræde som klippede
hække eller faste hegn og ikke overstige en højde på 1,8 m. Der kan opsættes
indblikshegn i form af klippede hække og faste hegn omkring beboelsesbygninger, terrasser og opholdsarealer i tilknytning til huset - dog ikke nærmere
skel end 2,5 m. Af hensyn til udsigtsforholdene må øvrig beplantning inden for
lokalplanområdet ikke overstige 5 m målt fra terræn.
Terrænreguleringer må foretages med +/- 1 m omkring huset, men ikke nærmere skel end 2,5 m. Dog kan Aabenraa Kommune i forbindelse med byggesagsbehandlingen godkende terrænreguleringer nærmere skel end 2,5 m for
så vidt angår overkørslen mellem vej og grund.
I forbindelse med anlæg af veje og stier må der foretages de påfyldninger og
afgravninger, der er nødvendige for at udføre anlæggene med de af vejmyndigheden krævede længde- og tværprofiler.

Grundejerforening
Det er et krav at der etableres en grundejerforening, som samtlige grundejere
inden for lokalplanområdet har pligt til at være medlem af. Det påhviler grundejerforeningen at forestå de fælles driftsopgaver inden for lokalplanområdet,
herunder vedligeholdelse af veje, stier og fælles friarealer, når disse er anlagt.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2009 - rammebestemmelser
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.7.004.S i Kommuneplan for
Aabenraa Kommune 2009.
Rammeområdet er udlagt til sommerhusområde og har følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser:
•
•
•
•

Bebyggelsesprocent, max 15
Bygningshøjde, max 5 m
Etageantal, max 1
Grundstørrelse, min 800 m²

Kystnærhedszone
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Ifølge Planlovens § 16, stk. 3 skal der redegøres for bebyggelsens påvirkning af kystzonen.
For kystnærhedszonen gælder, at tilladelse til byggeri i en større højde end 8,5
meter kræver særlig tilladelse. Da lokalplanen, på baggrund af kommuneplanens rammer, giver mulighed for opførelse af bebyggelse i max. 5 m højde,
giver det ikke anledning til særlig begrundelse herfor.
Der er udarbejdet visualiseringer af den fremtidige bebyggelse, der redegør
for bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet - både set fra kysten mod lokalplanområdet og set fra land mod kysten. Visualiseringerne fremgår af bilag
4. Lokalplanområdets beliggenhed nær kysten og terrænets udformning inden
for området, medfører en visuel påvirkning af kystlandskabet ved bebyggelse
af lokalplanområdet. Det ses af visualiseringerne, hvordan kystlandskabet påvirkes visuelt.

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Den
planlagte anvendelse af lokalplanområdet medfører ikke umiddelbart risiko for
grundvandsforurening.
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Naturbeskyttelsesloven
Der er ikke registreret områder inden for lokalplanområdet iht. naturbeskyttelsesloven.
Lokalplanområdet er således ikke omfattet af nogle af de i naturbeskyttelsesloven udlagte beskyttelseslinjer.

Arkæologi
Museum Sønderjylland har foretaget en arkæologisk arkivalsk kontrol af lokalplanområdet og vurderet at der er risiko for at træffe på væsentlige jordfaste
fortidsminder ved anlægsarbejde i området.
Museum Sønderjylland skriver følgende:
Det berørte område er beliggende på et højtliggende plateau og skråning ned
mod kysten ved Skarrev. Omkring området er der registreret flere væsentlige
fortidsminder. Det er især gravhøje, men ved kysten er der registreret flintpladser fra stenalderen. Vi ved desuden af erfaring at områdets topografiske
placering - på højtliggende område tæt ved vand - er en beliggenhed, som
man foretrak til placering af bopladser i forhistorien.
På den baggrund er det museets vurdering, at der er risiko for at træffe på
væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde i området. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af området inden anlægsarbejdet går
i gang. Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige fortidsminder i området, og om de har sådan en karakter, at de skal udgraves inden
de ødelægges ved anlægsarbejdet. Da arealet overstiger 5000 m² skal udgifterne til forundersøgelse, jf. museumslovens § 26, stk. 2, afholdes af bygherren.
Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på området, skal disse udgraves inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det
dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.
De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal
man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille
arbejdet i det omfang det berører fortidsmindet og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.
Der henvises i øvrigt til afsnittet vedrørende tilladelser og dispensationer fra
andre myndigheder.

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening i området og den planlagte anvendelse
medfører ikke risiko for jordforurening.
Området er beliggende uden for byzonen, og bliver ved med at være det, idet
området ligger i sommerhusområde. Bortkørsel af jord skal derfor ikke anmeldes. Hvis overskudsjorden skal leveres til landbrugsjord er det dog en god ide
at vende det med miljøafdelingen, idet der kan være beskyttet natur eller
andre restriktioner på arealet.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er ikke beliggende inden for varmeplanens område. Ny bebyggelse
skal opvarmes individuelt.
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Vandforsyning
Lokalplanområdet forsynes med drikkevand fra Arwos Vandforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Aabenraa Kommunes Spildevandsplan
2009, men medtages i den kommende revision, som forventes vedtaget i xx
2014.
Der skal ske seperatkloakering af spildevand og overfladevand på egen grund.
Det sanitære spildevand ledes til offentlig kloak. Afledning af overfladevand på
egne grund kræver særskilt tilladelse.
Regnvand
Regnvand udledes direkte til fjorden. Der findes et eksisterende kloakrør under Østerkrogsforte/Skarrevvej, der kan anvendes. (I forbindelse med byggemodningen skal der søges om særskilt tilladelse til udledning af regnvand til
fjorden).
Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ.

Servitutter
Der er ingen servitutter på ejendommen.

Miljøvurdering
I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der
udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
2.
3.

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

Lokalplan nr. 70 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.
Screening
Der er foretaget en screening af, om planlægningen kræver yderligere miljøvurdering i form af udarbejdelse af en miljørapport.
Det er i screeningsrapporten vurderet, at de ændringer som planerne medfører, kun betyder en uvæsentlig ændret påvirkning af miljøet i forhold til den
nuværende situation.
Planerne er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens
§4, stk. 2, jf. bilag nr. 2.
Konklusion
Det er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans
for lokalplanens indvirkning på miljøet:
• Trafikbelastning
• Trafikstøj
De nævnte forhold vurderes dog at være af begrænset størrelsesorden, at
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indvirkningens rumlige udstrækning er begrænset til planområdet og de nære
omgivelser og at indvirknignen kun vil påvirke få mennesker.

Det er på den baggrund vurderet, at det projekt, som lokalplanen fastlægger
rammer for, ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af
lokalplan nr. 70.

Tilladelser og dispensationer fra anden
lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven

Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes. Efter
indstilling fra museet vurderer Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages
en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte.
Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherren. Udgifterne afholdes
dog af Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt
udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på
arealet.
I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større
forundersøgelser og arkæologiske udgravninger.

Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske
undersøgelser kan påføre bygherren dækkes ikke af museumslovens bestemmelser.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Udledning af overfladevand kræver en tilladelse i henhold til miljølovgivningen.
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LOKALPLAN NR. 70
SOMMERHUSOMRÅDE VED SKARREV
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 give mulighed for udstykning af parceller til sommerhusbebyggelse.

at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse, der sikrer at
bebyggelsen indpasses i det naturlige terræn
at fastlægge vejadgangen til de nye boliger.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.

Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Skovby, Løjt
Matrikel nr.: 16-b
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 12.12.2013
udstykkes fra nævnte ejendom indenfor lokalplanens område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusformål, og der må
kun opføres sommerhuse.

4.

Udstykninger

4.1

Der må udstykkes op til 25 sommerhusgrunde inden for lokalplanområdet. Udstykning må kun ske i overensstemmelse med principperne i den
på kortbilag 2 viste udstykningsplan.

4.2

Der må ikke udstykkes parceller til sommerhuse med et mindre grundareal end 800 m².

5.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skarkær ad én overkørsel.

5.2

Der udlægges arealer til veje i en bredde af 7 m og anlægges med fast
belægning i 5 m bredde og 1 m rabat i hver side.
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5.3

Vejene udformes så længdegradienterne ikke overstiger 100 promille.
Ved vejkryds må længdegradienterne ikke overstige 50 promille.

5.4

Der anlægges en hævet flade eller lignende hastighedsregulerende foranstaltning i krydset mellem boligvejen og stikvejene, således som angivet i princippet på kortbilag 2.

5.5

Vendepladser skal dimensioneres iht. renovationsvogne med bakning,
jf. vejreglerne.

5.6

Der må kun etableres én overkørsel fra hver ejendom til de planlagte
veje. Indkørsler skal etableres med løs belægning.

5.7

Parkeringspladser udlægges på den enkelte grund. Der udlægges min.
1 parkeringsplads pr. ejendom. Carport/garage tæller med som parkeringsplads.

5.8

Der udlægges en sti som angivet på kortbilag 2 i 2,5 m bredde.

5.9

Ved projektering af adgangs- og fællesarealer skal der tages hensyn til
bygningsreglementets bestemmelser omkring udformning af adgangsforhold og tilgængeligehed.

5.10 Vejbelysning må kun udføres som pullerter, der er maks. 1 m høj.

6.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Der må opføres én sommerhusbebyggelse pr. grund.
Garage/carport skal opføres som en visuelt integreret del af bebyggelsen.

Principskitse af parterre-etager,
dvs. forskudte etager, der følger det
naturlige terræn.

6.2

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 15.

6.3

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage.

6.4

Bebyggelse kan udføres med parterre-etager, der følger det naturlige
terræn.

6.5

Bebyggelse må ikke overstige en højde på 5 m målt fra ét eller flere
niveauplaner, der fastsættes af kommunen i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

6.6

På den enkelte grund må der højst opføres 35 m² hævet terrasseareal,
og der må udføres én overdækning i forbindelse med bebyggelsen på
højst 10 m².

6.7

Der må på den enkelte grund opføres højst to småbygninger på max. 10
m².
Småbygninger må ikke opføres nærmere skel end 2,5 m og ikke overstige en højde på 2,5 m over terræn.

7.

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Bygningsfacader skal udføres i teglsten med blank mur eller vandskurede/pudsede facader eller udføres i træ.
Mindre facadedele må opføres i andre materialer.
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7.2

Bygningsfacader skal holdes i sorte eller grå nuancer efter RAL-skalaen
(RAL7016, RAL7021, RAL7026, RAL7043, RAL8022, RAL9004, RAL9005,
RAL9011, RAL9017).

7.3

Tage skal udføres i sort tagpap, som evt. udføres med listedækning.

7.4

Småbygninger skal udføres i sorte eller grå materialer.

7.5

Parabolantenner må ikke opsættes i en større højde end 1,5 m over terræn beregnet fra parabolantennens øverste kant.

7.6

Solenergianlæg skal integreres i tagfladen eller placeres plant med den
tagflade det monteres på. Solenergianlæg skal fremstå som sammenhængende flader.

8.

Ubebyggede arealer

8.1

Terrænreguleringer må foretages med max. +/- 1 m og ikke nærmere
skel end 2,5 m.
Aabenraa Kommune kan i forbindelse med byggesagsbehandlingen
godkende terrænreguleringer nærmere skel end 2,5 m for så vidt angår
overkørslen mellem vej og grund.

8.2

Veje og stier skal så vidt muligt etableres på eksisterende terræn, men
der må foretages de opfyldninger og afgravninger, der er nødvendige
for at udføre anlæggene med de af vejmyndigheden krævede længdeog tværprofiler, jf. 5.3

8.3

Hegn i skelbræmmen, dvs. 2,5 m på hver side af skel, må ikke fremtræde som klippede hække eller faste hegn, men skal udføres som buskelignende beplantning.

8.4

Der kan opsættes indblikshegn i form af klippede hække og fast hegn
omkring terrasser og opholdsarealer, dog ikke nærmere skel end 2,5 m.

8.5

Beplantning inden for området må af hensyn til udsigtsforholdene ikke
overstige 5 m målt fra terræn.
Beplantning i skelbræmmen, dvs. 2,5 m på hver side af skel, må ikke
overstige 1,8 m.

8.6

På de fælles friarealer kan der indrettes legeplads, bænke og lign. fællesaktiviteter.

8.7

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må ikke
anvendes til oplagring eller placering af både, lastvogne, biler, campingvogne o.lign. Det er tilladt at have oplag af mindre både, såsom kajak,
kanoer og små joller på maks. 14 fod på den enkelte ejendom.

8.8

Inden for lokalplanområdet er det ikke tilladt at opføre støttemure.

9.

Grundejerforening

9.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige
grundejere inden for lokalplanområdet.

9.2

Grundejerforeningen skal senest oprettes, når der er solgt 5 grunde.

9.3

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i § 5 og
§ 8 nævnte veje, stier og fælles friarealer samt fælles ledningsanlæg,
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når de nævnte anlæg er etableret. Desuden skal grundejerforeningen
stå for vintervedligeholdelse og snerydning samt for etablering af eventuelle nye anlæg.

9.4

Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på veje,
stier og fælles friarealer inden for lokalplanområdet.

9.5

Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet.

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

Lokalplanens retsvirkninger
1.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme,
der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.
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2.

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

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som
betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres
som et lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det
kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i BR10 kap.
7.2.4.1 og 7.2.5.1.

4.

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat
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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. 70 er vedtaget af Aabenraa byråd den 29. januar 2014.
Forslaget er offentliggjort den 12. februar 2014
Pbv
Thomas Andresen
Borgmester

Niels Johannesen
Kommunaldirektør
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BILAG 4: VISUALISERINGER
I det følgende beskrives den planlagte bebyggelses påvirkning på de nære
omgivelser set fra forskellige positioner, såvel fra kysten som fra det bagvedliggende kystlandskab. Positionerne er angivet på ortofotoet.
Ortofoto, der viser hvorfra fotos er
taget.

fredskov

FOTO 6

Østerkrogsforte

FOTO 5

FOTO 4

kraftig beplantning

FOTO 3

Sk a

rrev

vej

FOTO 1

FOTO 2

Fotovisualiseringerne viser et maksimalt udbygget planområdet med maksimale bygningshøjder i forhold til lokalplanens muligheder. De viste visualiseringer er lavet på baggrund af bebyggelsesplanen vist s. 23 med de placeringer af bygningerne, der er vist på denne plan. Det er dog op til de kommende
grundejere at placere deres sommerhus på grundene - selvfølgelig inden for
lokalplanens rammer - så visualiseringerne viser blot en mulig bebyggelse på
området.
Foto 1, 2 og 3 er taget fra stranden mod lokalplanområdet. Strandlandskabet
er fladt uden skrænter, klitter mv, og der er således forholdsvis frit udsyn til
lokalplanområdet fra strandbredden. Man må ligeledes forvente at området
kan ses ved sejlads på Aabenraa Fjord.
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Foto 4 og 5 er taget fra land mod kyst. Foto 4 er taget fra lokalplanområdets
østlige skel, mens foto 5 er taget fra den nordlige del af lokalplanområdet - ca.
hvor stien kommer til at forløbe.
Ved færden på Østerkrogsforte er lokalplanområdet idag delvist skjult bag
beplantning, jf. nedenstående foto 6.
Ved færden på stranden fra vest mod lokalplanområdet er der pga. kraftig
eksisterende beplantning ikke muligt at se lokalplanområdet. Man må gå ud
fra at denne beplantning bibeholdes.
Fra Skarrev til den modsatte side af Aabenraa Fjord er der ca. 3 km. Lokalplanområdet kan ses på denne afstand, men på grund af afstanden har udbygning af lokalplanområdet ikke den store indvirkning på kystlandskabet herfra.

FOTO 6: Østerkrogsforte. Lokalplanområdet ligger bag beplantningen til venstre i billedet.
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FOTO 1: Eksisterende forhold

FOTO 1: Visualisering

27

KORTBILAG

FOTO 2: Eksisterende forhold

FOTO 2: Visualisering
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FOTO 3: Eksisterende forhold

FOTO 3: Visualisering
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FOTO 4: Eksisterende forhold

FOTO 4: Visualisering
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FOTO 5: Eksisterende forhold

FOTO 5: Visualisering
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