Forslag
LOKALPLAN nr. 71
Område til erhvervsformål ved Rugkobbel, Aabenraa

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.
Udførlig klagevejledning kan ses på side 28 i denne lokalplan.
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INDLEDNING

AABENRAA KOMMUNE

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 71 for et område til erhvervsformål ved
Rugkobbel 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.

Oﬀentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan nr. 71 er oﬀentliggjort den x.xx.xxx. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes
senest den x. xx. xxx til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til: plan@aabenraa.dk

Lokalplanområdet set fra Rugkobbel
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet er på cirka 4 ha og ligger mellem Rugkobbel og Sønderskov
i den sydligste del af Aabenraa.
Området støder mod nord op til et eksisterende erhvervsområde udlagt omkring Rugkobbel og Sønderskovvej.

Baggrund og formål
Baggrund
Aabenraa Kommune ønsker at udvikle et nyt erhvervsområde ved Rugkobbel
i Aabenraa. Området, der er ejet af Aabenraa Kommune, er i kommuneplanen
udlagt til erhvervsformål og ligger i byzone, men er ikke lokalplanlagt. En mindre del af området langs Skelbækken langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning ligger i landzone. Disse arealer ønskes overført til byzone.
En virksomhed ønsker at etablere hovedkontor i det nye erhvervsområde i
Aabenraa. Virksomheden vil indrette bebyggelsen til kontorformål, laboratorier, testcenter med frysehus, uddannelse inden for virksomhedens aktiviteter
og lignende. Der er udarbejdet et skitseoplæg til bebyggelsen og områdets
indretning med udgangspunkt i indpasning i landskabet.
Formål
Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for at opføre en erhvervsbebyggelse i op til 5 etager.
Det er endvidere formålet, at sikre en god indpasning af bebyggelsen i det
markante landskab, og at de grønne arealer i området fremstår som åbne
samlede græsarealer.
Derudover er det formålet med lokalplanen at give mulighed for vejadgang til
området fra Rugkobbel.
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Lokalplanområdet
Området fremstår i dag som et grønt område, der anvendes landbrugsmæssigt til græsning af dyr.
Området er i dag vejbetjent fra den smalle Sønderskovvej, der har udkørsel til
Rugkobbel.
Lokalplanområdets omgivelser
Området støder mod nordvest op til et eksisterende udlagt erhvervsområde
langs Rugkobbel og omkring Sønderskovvej. Området ligger hermed som en
fortsættelse af erhvervsområdet nord for Rugkobbel. Her ligger flere kontorvirksomheder samt Aabenraa Kommunes rådhus i den tidligere amtsgård. Tillige er der et boligområde samt en campingplads nord for erhvervsområdet.
Lokalplanområdet er beliggende på en skråning med markante skovbryn langs
områdets vestlige og sydlige afgrænsning. Her slynger Skelbækken sig igennem lave engarealer ned mod fjorden. Der er højspændingsmaster i den sydlige del af området. Disse nedtages dog inden for en årrække, idet ledningerne kabellægges.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet, der har en størrelse på ca. 4 ha, afgrænses af Rugkobbel
mod nord, en udstikker af Sønderskovvej mod vest og af Skelbækken mod
syd.
Lokalplanen er omfattet matr. nr. 974, 1697 og del af matr. nr. 581, Aabenraa.
Området ligger overvejende i byzone med en mindre del i landzone. I lokalplanen er medtaget et mindre, tilnærmelsesvis trekantet areal mellem Skelbækken og Rugkobbel øst for rammeområdet 1.1.220.E. Dette er for at give lokalplanen en mere regulær afskæring.

Luftfoto med lokalplanafgrænsning
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Byzonegrænsen er ikke trukket efter de faktiske matrikelskel mod Skelbækken, der løber langs områdets sydside. Det betyder, at der inden for lokalplanområdet er et samlet areal på 465 m², som ligger i landzone. Det har ingen
praktisk betydning, idet disse arealer ikke påtænkes bebygget eller skal rumme anlæg.
Den del af området, som er i landzone overføres til byzone i forbindelse med
den endelige vedtagelse af lokalplanen. De mindre arealer i byzone uden for
lokalplanområdets afgrænsning kan tilbageføres til landzone.
Områdets anvendelse

Byzone

Landzone
Lokalplanområdets zoneforhold

Med lokalplanen fastlægges områdets anvendelse til erhvervsformål samt undervisnings- og kursusvirksomhed relateret til virksomhedens aktiviteter. Der
må etableres lettere erhvervsvirksomheder af miljøklasse 1-3, jf. håndbog om
miljø og planlægning.
Der må ikke opføres detailhandelsbutikker eller boliger i området.
Disponering
Lokalplanen disponerer området i tre delområder. Delområde 1 fastlægges til
erhvervsbebyggelse samt parkerings- og ankomstarealer. Delområde 2 fastlægges til parkeringsarealer og delområde 3 til naturområde.
I delområde 1 vil det være muligt at etablere kontorbyggeri med tilhørende
parkerings- og testcenterfaciliteter, og i delområde 2 parkeringsarealer og
grønne friarealer. Bebyggelsen forventes udviklet i flere etaper, hvorfor parkeringsarealer og lager- og testcenterfaciliteter ligeledes vil blive anlagt etapevis. Delområde 2 vil altså fremstå primært som grønne friarealer med nuværende naturtilstand indtil den etapevise udbygning af bebyggelsen fordrer
anlæg af tilhørende parkeringsarealer med en grøn karakter.

* Hvad er bilag IV-arter?
I henhold til EU’s naturbeskyttelsesdirektiv er Danmark forpligtet til at bevare en række
plante- og dyrearter samt naturtyper, der er karakteristiske for
den danske natur. Naturbeskyttelseslovens bilag IV indeholder
derfor en liste over plante- og
dyrearter, som nyder særlig beskyttelse, jf. naturbesyttelseslovens § 30 stk. 3. Ved planlægning for og udnyttelse af arealer,
hvor disse arter lever eller opholder sig, skal der tages særlig
hensyn til arternes livsvilkår og
omgivelser. Dette gælder ikke
mindst yngle- og rasteområder.
På Naturstyrelsens hjemmeside
kan du se den aktuelle liste og
læse mere om de beskyttede
plante- og dyrearter.

I delområde 3 indeholder lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at den nuværende naturtilstand bevares for at sikre levesteder for de bilag IV-arter*, der
formodes at findes omkring Skelbækken. Området er samtidigt omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 og er desuden på mange måder uegnet til byggeri. Arealerne vil således kunne opretholde sit naturindhold og dermed fortsat kunne være et godt levested for de bilag IV-arter, der vurderes at være i
området.
Veje og stier
Lokalplanområdet får to vejadgange fra Rugkobbel. Den nordligste vejadgang
vil primært give adgang til lager- og testcenterfaciliteterne og vil kun fungere
som indkørsel til området, mens den sydligste vil fungere som hovedadgang
til kontorbygningens parkerings- og ankomstarealer samt som udkørsel fra
området.
Rugkobbel umiddelbart syd for Sønderskovvej forløber ned ad en bakke, hvorfor oversigtsforholdene fra lokalplanens nordlige udkørsel er begrænsede. Ved
nyanlæg skal det sikres, at oversigtsforholdene ved overkørsler tilpasses hastighedsgrænsen på den primære vej, Rugkobbel.
Der findes to alternativer i lokalplanforslaget til etablering af en sydligere
vejadgang. Den sydlige vejadgang skal således placeres enten over for Solbæk, der i dag giver adgang til Sydbanks parkeringspladser eller syd for denne, som vist på Kortbilag 2. Der skal etableres de nødvendige trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger ved denne vejadgang, f.eks. i form af
svingbane på Rugkobbel.
Parkering
Der udlægges i delområde 1 og 2 et område til parkerings- og ankomstarealer.
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at parkeringsarealerne fremstår grønne af hensyn til områdets samlede udseende. Parkeringsbehovet skal
dækkes på egen grund og i henhold til det enhver tid gældende parkeringsregulativet for Aabenraa Kommune.
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Vej - alternativ 2
Vej - alternativ 1
5 etager
3 etager
4 etager

Illustrationsplan, der viser, hvordan området kan disponeres med vejadgang ved Solbæk (alternativ 2) eller
syd for denne (alternativ 1).

Kote 41 DVR90
xkote 41 DVR90

Kote 45 DVR90

xkote 45 DVR90

Principsnit A-A fra vest mod øst igennem kontorbyggeri og pakeringsarealer i delområde 1
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Da parkeringsarealerne ligger på et skrånende terræn, vil de skulle anlægges
på ”terrasser”. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at niveauspringene mellem terrasserne fremstår som grønne skråninger, støttemure i
naturlige materialer eller som begrønnede støttemure.
Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanen udlægger inden for delområde 1 areal til et byggefelt A for bebyggelse til kontorbyggeri.
Bebyggelsens placering på toppen af skråningen skal medvirke til at understrege det kuperede landskab. Den markante bebyggelse vil ligge med den
høje skovbeplantning som en skærmende baggrund.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 for området under et.
Byggemuligheden i delområde 1 afgrænses af lokalplanens bestemmelser om
bebyggelsens højde i byggefelt A. I den nordligste del af byggefeltet må der
bygges i op til fem etager med en maksimal højde på 22 meter. Bebyggelsens
øverste punkt må dog højest ligge i kote 45 DVR90. I den øvrige del af byggefeltet må der bygges i op til fire etager med en maksimal højde på 18 meter
og med det øverste punkt højest liggende i kote 41 DVR90.
I byggefelt B er det muligt at etablere erhvervsvirksomheder i form af fx kontor, lettere produktion, lager, laboratorier, testfaciliteter, frysehus og uddannelse inden for virksomhedens aktiviteter. Her må højden højst være 8,5 m og
i maksimalt to etager.
Uden for byggefelterne kan der i delområde 1 kun etableres parkeringspladser
og grønne friarealer samt stier og anlæg til områdets tekninske forsyning.
Disse anlæg må ikke have en højde, der overstiger 3,5 m og må kun opføres
i én etage.
Inden for delområde 2 kan der kun etableres parkeringspladser, regnvandsbassin, grønne friarealer, der fremstår som naturgrund, samt mindre anlæg til
områdets forsyning.
For at sikre naturværdierne omkring Skelbækken må der ikke etableres bebyggelse eller anlæg i delområde 3.
Bebyggelsens ydre fremtræden
For at sikre en samlet arkitektonisk helhed inden for lokalplanens område,
fastlægges bestemmelser om bebyggelsens udseende i form af materialer og
farver. Således må områdets bygninger fremstå som blank mur i tegl, i indfarvet beton, pudsede eller med facader i glas og metal.
Lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens udseende sikrer ligeledes variation i facadernes udtryk langs Rugkobbel. Dette sikres ved bestemmelse om
skifte i facadeudtryk for minimum hver 10. meter på facaden langs Rugkobbel.
For at skabe harmoni og sammenhæng i bygningsmassen må tage kun opføres med ensidig hældning eller som flade tage. Ventilationsanlæg og andre

x

Kote 45 DVR90
xKote 41 DVR90

Principsnit B-B fra vest mod øst igennem parkeringsarealer i delområde 2
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tekniske installationer med adgang til tagfladen skal integreres i arkitekturen
eller på anden måde indpasses og placeres, således synligheden fra det omkringliggende terræn minimeres.
Tage må dækkes med tagpap, sort skifer eller lignende mørke, matte materialer. Desuden må tage dækkes med vegetation, hvilket vil være med til at
skabe forbindelse mellem arkitekturen den nærliggende skov og natur.
Ubebyggede arealer
Da området i dag fremstår som landbrugsareal med karakter af eng og overdrev på kanten af byen og bliver brugt til græsning af dyr, indeholder lokalplanen bestemmelser, der sikrer at arealer, der ikke bruges til byggeri eller anlæg
Rammekort fra Kommuneplan 2009. fremstår i deres nuværende naturtilstand, og at øvrige friarealer fremstår som
åbne græsarealer med blomsterengsblanding eventuelt med en variation af
Lokalplanområdet er den stiplede
blomstrende træer som solitærer og i grupper. Således er det ønsket, at omlinje.
rådet får en god sammenhæng med de omkringliggende naturarealer.
Et område langs Rugkobbel udlægges til grønt bælte og ”vådt område”. Her
kan der etableres anlæg til lokal afvikling af overfladevand samt beplantning,
der understøtter dette formål.
For at sikre, at den egnskarakteristiske beplantning kan bevares i lokalplanområdet og i omgivelserne, har lokalplanen bestemmelser om, at der inden
for området ikke må beplantes med invasive arter - fx bjørneklo, gyldenris og
rynket rose (hyben) - der ikke er naturligt hjemmehørende og derfor kan
brede sig uhæmmet og fortrænge den oprindelige beplantning.
Langs Rugkobbel og lokalplanområdets nordlige afgrænsning ligger et nedgravet elkabel, hvor om der skal holdes en respektafstand på 2 m. Området omkring jordkablet er udlagt til så kaldt ”vådt område”, hvor der kan etableres
anlæg til lokal afledning af regnvand.
Jordkablets placering fremgår af Kortbilag 2.
Miljø
Områdets anvendelse forventes ikke at medføre særlige miljøpåvirkninger
som støj, lugt eller støvgener. Vejledende støjgrænser skal overholdes.
Forudsætning for ibrugtagning
For at sikre, at den nødvendige parkering etableres, indeholder lokalplanen
bestemmelser om, at sådanne fællesanlæg skal være etableret inden, at der
kan udstedes tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse.
Her kræves endvidere, at ny bebyggelse skal tilsluttes forsyning med fjernvarme - dog kun såfremt bebyggelsen ikke kan kategoriseres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementet. En sådan bebyggelse er ikke omfattet
af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan for Aabenraa Kommune 2009.
Området er for størstedelens vedkommende omfattet af kommuneplanens
rammeområde 1.1.220.E, der udlægger området til erhvervsformål i form af
kontor og serviceerhverv herunder fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Erhvervene i området må
være af miljøklasse 1, jf. håndbog om miljø og planlægning.
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50.
Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m, og grundstørrelsen
skal være mindst 3.000 m². Bebyggelse skal følge landskabets topografi, således der bygges i forskudte plan: Max. 2½ etager i den nordligste tredjedel
og 1 etage i den sydøstlige del.
Med denne lokalplan gives der mulighed for byggeri i op til 5 etager med en
maksimal højde på 22 m, og lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om
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forskudte plan. Samtidig gives der mulighed for erhverv i miljøklasse 1-3.
Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
Der er derfor udarbejdet et forsalg til
for Aabenraa Kommune 2009.

tillæg nr. 62 til Kommuneplanen

Med kommuneplantillæg nr. 62 ændres zoneafgrænsningerne, så den følger
de faktiske matrikelskel langs Skelbækken.
Eksisterende lokalplan
Området er ikke lokalplanlagt.
Kystnærhedszone
Kystnære dele af byzonen

Visualisering 1. Volumenstudie af bebyggelsen set fra Rugkobbel fra øst. Zeni Arkitekter

Visualisering 2. Volumenstudie af bebyggelsen set fra Rugkobbel fra nord. Zeni Arkitekter
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Visualisering 3. Volumenstudie af bebyggelsen set fra kystlinjen. Det eksisterende rådhus skærmer for bebyggelsen, der
derved ikke er synligt fra den pågældende strækning.

Visualisering 4. Volumenstudie af bebyggelsen set fra øst. Zeni Arkitekter
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Visualisering 5. Volumenstudie af bebyggelsen set fra kystlinjen ved Flensborgvej. Eksisterende høj beplantning på begge
sider af Tinglevvej skærmer for bebyggelsen, der derved ikke er synligt fra den pågældende strækning.

3
2

5
1
4

Oversigtskort over hvorfra visualiseringerne ses.
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I henhold til Planlovens § 16 stk. 4 skal der for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzoner, og som vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for
påvirkningen. Hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra
den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en særlig begrundelse
herfor.
Lokalplanområdet ligger i forlængelse af bymæssig bebyggelse ca. 0,6 km
fra kysten. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i en højde på op til 22
m.
Området er mod nord omgivet af bymæssig bebyggelse i op til to etager og
høj beplantning. Mod syd og vest ligger skovarealer. Fra lokalplanområdet er
der åbent englandskab med levende hegn med høj beplantning ned mod
kysten. Bebyggelsens øverste etager i lokalplanområdet forventes at være
synligt enkelte steder fra kysten.
På de foregående sider ses visualiseringer af bebyggelsens volumen. Visualiseringerne er ikke udtryk for konkret form, arkitektur og materialer.
Da området ligger i forlængelse af bymæssig bebyggelse mod øst og høj
beplantning mod vest og syd, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at lokalplanens realisering ikke vil påvirke kystlandskabet væsentligt og byens
kystprofil visuelt.
Drikkevandsinteresser
Anvendelsen inden for lokalplanen vurderes ikke at medføre særlig risiko for
forurening af grundvandet.
Der er registreret særlige drikkevandsinteresser i en del af området.
Af hensyn til de særlige drikkevandsinteresser er der lavet et grundvandsredegørelse for planforslaget. Ud fra de hydrogeologiske oplysninger samt den
generelle grundvandsredegørelse for Aabenraa Kommune, kan følgende vurderinger af risici fremhæves for de planlagte aktiviteter (kontorbygninger,
testcenterfaciliteter samt parkeringsarealer):
•

Parkeringsarealer, veje, vendepladser og lign. Disse befæstes med
en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der
sker afledning via regnvandsbassiner til oﬀentlig regnvandsledning.

•

Regnvandsbassiner. Disse etableres med tæt membran.

•

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. Dette vil blive opbevaret i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne står på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil
og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en
måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden
mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum rumme indholdet af den største
opbevaringsenhed i området.

På baggrund af ovennævnte håndtering af overfladevand samt olie og kemikalier, vurderes risikoen for en evt. påvirkning af grundvandet, ved den ændrede arealanvendelse, set lokalt og ud fra en helhedsvurdering af hele
OSD’et eller selve vandplanoplandet, som værende minimal.
Redegørelsen konkluderer således, at projektets realisering ikke udgør en
forøget risiko mod grundvand og drikkevandsinteresser i lokalområdet eller
set ud fra en helhedsbetragtning i OSD.
Arealets fremtidige anvendelse til erhvervsformål vurderes således ikke, at
medføre væsentlig indvirkning på grundvandet, hverken hvad angår forurening eller grundvandsdannelse. Ændring i arealanvendelsen vurderes derfor
i overensstemmelse med den statslige udmelding om grundvandsbeskyttelse.
Eventuelle mindre risici er håndteret, når gældende miljølovgivning samt
kommunens retningslinjer og tekniske anvisninger for grundvandsbeskyttelse, overholdes.
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Grundvandsredegørelsen findes i sin fulde længde som bilag til lokalplanforslaget. Se også afsnit vedrørende jordforurening og afsnit vedrørende miljøscreening.
Naturbeskyttelse
I lokalplanområdet findes ca. 14.800 m² beskyttet engområde og 2.560 m²
beskyttet overdrev. Der er udarbejdet notat herom i 2013.
Forvaltningen har tidligere gjort opmærksom på, at de eng- og overdrevsarealer som i 1992 lå i byzone, og som også dengang havde karakter af eng
eller overdrev alene er beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål.
Området har været udlagt i byzone siden 1967.
Eng- og overdrevsarealerne - særligt langs Skelbækken - bibeholdes med lokalplanen, der udlægger arealet til naturområde. Der må ikke ledes regnvand
til dette område (delområde 3).
Skelbækken, som løbe sydøst for området, er omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven og er beskyttet uanset, om det ligger i by- eller landzone. Der ikke
foretages reguleringer, etablering af opstemningsanlæg og lignende uden dispensation.
Hele området er omfattet af skovbyggelinje. Skovbyggelinjen søges reduceret
i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse som vist på Kortbilag 2.
Naturbeskyttelse i området

Naturstyrelsens normale praksis for reduktion af skovbyggelinjer er, at der
skal holdes en respektafstand til skovbrynet. Skovbrynet ligger lige i lokalplanområdets sydskel. Andre steder i kommunen har Naturstyrelsen stillet krav
om mindst 30 meter til skovbrynet.
Fortidsminder og arkæologi
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har foretaget arkivalsk kontrol
og arkæologisk vurdering af det berørte område.
Området ligger i den sydlige del af Aabenraa i et kuperet område nord for
Skelbækken. Den vestlige del af området er beliggende på et højtliggende
plateau, mens den resterende del ligger lidt lavere, men tættere ved vand. Vi
ved af erfaring, at man i forhistorien har foretrukket at placere sin bebyggelse
forholdsvis højt i terrænet og tæt ved vand.

Områdets skrånende terræn
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Omkring det berørte område er der registreret flere fortidsminder. Nord for
området er der således registreret en fredet gravhøj, hvori der er fundet rester
af en dysse (sb. 51, Åbenrå sogn).
På den baggrund er det museets vurdering, at der vil være risiko for at træﬀe
på væsentlige jordfaste fortidsminder i form af begravelser eller bopladsspor
ved anlægsarbejde på hele området.
Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af matr. 974, 1697 og 581,
Aabenraa Ejerlaug. Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige fortidsminder på området, og om de har en sådan karakter, at de skal
udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejde. Da arealet overstiger
5.000 m2, skal udgifterne til forundersøgelsen - jf. Museumslovens § 26.2 –
afholdes af bygherre.
Hvis forundersøgelsen viser, at der findes væsentlige 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.
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).
Støj
Trafikstøj
Realiseringen af projektet medfører kun en mindre forøgelse af trafikken på
Rugkobbel, og øgningen af støjen vurderes ikke at medføre, at denne vil overstige grænseværdien.
Virksomhedsstøj
I lokalplanområdet gives mulighed for erhverv i miljøklasse 1-3. Erhverv inden
for disse klasser giver stort set ingen støjgener, og kan derfor placeres indtil
mellem 0 og 50 m for eksisterende boliger. Lokalplanområdet ligger mere end
100 m fra eksisterende boliger.
Den vejledende grænseværdi på Lden 60 dB skal overholdes. Endvidere skal
de vejledende grænseværdier for boligområder for åben og lav boligbebyggelse overholdes for de omkringliggende boligområder samt de udlagte kommuneplanlagte boligområder. Støjgrænsen varierer fra 35 til 45 dB alt efter
ugedag og klokkeslæt.
Miljø og lys
Lokalplanen stiller krav om anvendelse af ikke-reflekterende materialer på tag
eller facader.
Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i ARWOS forsyningsområde. Ny bebyggelse
skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan 2014-17. Området er ikke
kloakeret. Området skal separatkloakeres.
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Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.
Aabenraa Kommune vil dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen opføres som en lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås
huse, hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i til en
hver tid gældende bygningsreglement, p.t. BR15.
Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af aﬀaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ.

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

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.

2.

Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3.

Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.

Lokalplan nr. 71 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.
Screening
Der er foretaget en screening af, om planlægningen kræver yderligere miljøvurdering i form af udarbejdelse af en miljørapport.
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at miljøpåvirkningen af planlægningen er begrænset til dyreliv, beskyttede naturtyper, skovbyggelinjen samt
ny bebyggelses påvirkning af den landskabelige værdi. Det vurderes, at påvirkningerne er uvæsentlige.
Planerne er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens
§4, stk. 2, jf. bilag nr. 2.
Konklusion
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at miljøpåvirkningen af planlægningen omfatter:
•

Dyreliv (bilag 4-arter)

•

Beskyttet natur

•

Skovbyggelinje

•

Landskabelig værdi

•

Drikkevandsinteresser

Det er vurderet, at ingen af miljøpåvirkningerne er af væsentligt omfang, og
det indstilles derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Beslutningen
om ikke at udarbejde en miljøvurdering oﬀentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
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Tilladelser og dispensationer efter anden
lovgivning
Tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden
for beskyttede vandløb, jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, før der er givet tilladelse hertil fra kommunen.
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden
inden for skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens §, 17 før der er givet
tilladelse hertil fra kommunen. Skovbyggelinjen søges reduceret på en del af
lokaplanområdet, jf. Kortbilag 2.
Tilladelse efter Museumsloven
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev skal i henhold til Museumsloven
sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning,
bebyggelse og anlæg.
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, fx stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører
fortidsmindet straks indstilles, og Museum Sønderjylland skal 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 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.
Tilladelse fra politiet
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. Færdselsloven.
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LOKALPLAN NR. 71
OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VED
RUGKOBBEL, AABENRAA

Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1578 af 8. december
2015) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

1.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:
1.1

at fastlægge områdets anvendelse til erhverv

1.2

at muliggøre etablering af ny bebyggelse i op til fem etager

1.3

at sikre, at bebyggelsen tilpasses det markante landskab

1.4

at sikre vejadgang til området fra Rugkobbel.

1.5

at naturen i lokalplanområdets sydlige del bevares.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende ejendomme:

matr. nr. 974, 1697 og del af matr. nr. 581, Aabenraa, Aabenraa Kommune samt alle parceller, der efter den 9. marts 2016 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område.

2.2

Lokalplanen opdeles i tre delområder som vist på kortbilag 2.

2.3

Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan overføres de dele af lokalplanområdet, som i dag ligger i landzone, til byzone.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål samt undervisnings- og
kursusvirksomhed relateret til virksomhedens aktiviteter.

3.2

Delområde 1 må kun anvendes til erhverv inden for virksomhedsklasse
1-3 jf. Håndbog om miljø og planlægning samt parkering.

3.3

Delområde 2 må kun anvendes til parkeringsarealer samt placering af
regnvandsbassin som vist på kortbilag 2.

3.4

Delområde 3 skal forblive naturområde.

3.5

Der kan inden for lokalplanområdets delområde 1 og 2 opføres mindre
anlæg til områdets tekniske forsyning. Herunder transformatorer, bokse
til elforsyning, teleanlæg, fællesantenneanlæg og lignende samt kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v.

3.6

Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for indhegnede og afskærmede arealer.

4.

Udstykninger

4.1

Grunde må ikke udstykkes med størrelse mindre end 3.000 m2.
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5.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Der udlægges areal til ankomst og parkering i delområde 1 og 2. Parkeringspladser må kun etableres inden for det på kortbilag 2 viste areal til
ankomst og parkering.

5.2

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes efter princippet som vist på kortbilag 2.

5.3

Den sydlige vejadgang skal placeres over for den eksisterende vej Solbæk eller syd herfor som vist på Kortbilag 2.

5.4

Der skal inden for lokalplanområdet etableres parkeringspladser i henhold til Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende parkeringsregulativ. På nuværende tidspunkt gælder følgende:
Fabrik, værksted: 1 Parkeringsplads pr. 65 m2 etageareal
Kontor, administration: 1 Parkeringsplads pr. 65 m2 etageareal
Lager: 1 Parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal

5.5

Parkeringsarealer, veje, vendepladser og lign. skal befæstes med en tæt
belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker afledning via regnvandsbassiner til oﬀentlig regnvandsledning.

5.6

Belysning af ankomstarealer og parkeringspladser skal ske med ensartede parkarmaturer med lyspunktshøjde på maks. 3,5 m.

5.7

Områder til parkering skal gives et grønt og sammenhængende udtryk.
Der skal for anlæg af hver 8. parkeringsplads plantes mindst ét træ ved
parkeringsarealet.
Parkeringsarealer ud mod Rugkobbel skal afskærmes med lav grøn beplantning eller høje græsser.

6.

Tekniske anlæg

6.1

Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

7.

Bebyggelsens omfang og placering

7.1

I delområde 1 må bebyggelse kun placeres inden for byggefelt A og B,
som er vist på kortbilag 2.

7.2

I delområde 2 kan der kun opføres mindre anlæg til områdets tekniske
forsyning.

7.3

I delområde 3 må der ikke etableres bebyggelse.

7.4

Bebyggelsesprocenten må højst udgøre 50 % for området under et.

7.5

Bebyggelse inden for byggefelt A må højst opføres i 4 etager med en
max. højde på 18 m. Undtaget herfra er dog det på Kortbilag 2 skraverede felt i byggefelt A, hvor bebyggelse må opføres i op til 5 etager med
en max. højde på 22 meter.
Intet punkt af bebyggelsen må være over kote 41 DVR90 (for det skraverede felt dog kote 45 DVR90). Toppunkt af tekniske installationer som
trappe/elevatortårn, skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende kan dog ligge over kote 41 DVR90, når brugen eller konstruktionen
nødvendiggør det (for det skraverede felt dog kote 45 DVR90).

7.6
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nende kan dog have en større højde, når brugen eller konstruktionen
nødvendiggør det.
7.7

Der kan etableres inddækket gangforbindelse mellem bebyggelserne i
byggefelterne A og B. Denne må have en højde af maks. 3,5 m, en
bredde på maksimalt 3 m og skal placeres inden for det på kortbilag 2
markerede område.

7.8

Mindre anlæg til områdets tekniske forsyning må ikke have en højde,
der overstiger 3,5 m og må kun opføres i 1 etage.

7.9

Tekniske installationer på tage som trappe/elevatortårn, skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende skal inddækkes og må have en
maks. højde på 2,5 m.

7.10 De angivne højder måles fra et niveauplan, som fastsættes af byggemyndigheden.
7.11 Bygningsreglementets bestemmelser om bygningers højder og afstand
til naboskel tilsidesættes efter lokalplanens § 7.4-7.6.

3)
Måling af glanstal jf. Dansk Standard ISO 2813:

8.

Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1

Bygninger inden for lokalplanområdets delområde 1 skal have ydervægge, der fremtræder i blank mur i tegl, indfarvet beton, som pudset
eller som metal- eller glasfacader.

Der sendes en lysstråle i en vinkel
på 60 grader på teglstenen. En fotocelle måler det lys, derkastes tilbage. Glanstallet er udtryk for hvor
mange promille af lyset, der tilbagekastes fra denne vinkel.
Glansstandard har følgende betegnelse:
Betegnelse

Glanstal

Helmat:
Halvblank:
Mat:
Blank:
Halvmat (Silkemat):
Helblank (Højglans):

00–10
40–60
10–20
60–80
20–40
80-100

Jordfarver defineres f.eks. ved
hjælp af NCS-systemet: Kulør i farvecirklen fra Y (gul) til R (rød), med
kulørindhold på min 5% og max.
20%, og sorthed på min. 5% og
max. 20%.

Mindre bygningsdele kan desuden udføres i træ, zink, stål, kobber og
aluminium.
Eventuel forbindelsesgang mellem byggefelterne A og B skal udføres i
glas eller andet transparent materiale.
8.2

For at sikre variation i det arkitektoniske udtryk skal bygningsfacader,
der er synlige fra Rugkobbel, opbrydes med f.eks. lodrette, gennemgående bånd, brud i højde, proportioner eller materialer minimum for hver
10 m. Bestemmelsen gælder for bygninger i byggefelt B.

8.3

Bygninger skal opføres primært i neutrale farver, mørke farver eller
jordfarver 1).

8.4

Ved nyanlæg kan der etableres solceller og/eller solfangere på bygningernes facade eller tag, såfremt disse integreres i bygningens arkitektur
og om muligt indbygges i bygningskonstruktionen.
Blanke og reflekterende materialer brugt på facader og tage - herunder
solceller - må ikke give blændingsgener for omgivelserne.

1)

8.5

Tage må opføres som flade tage eller med ensidig hældning på maks. 30
grader.

8.6

Haller til produktion, lager og lignende skal opføres med flade tage.

Neutrale farver er farver fra hele
NCSfarveskalaen med et kulørindhold på under 10%. Der kan ikke
anvendes ren hvid.

8.7

I byggefelt A kan tage dækkes med sort tagpap/-folie, skifer, skiferlignende materiale, zink eller tegl.

Mørke farver er defineret som hele
NCSfarveskalaen med et minimumindhold af sort på 80%.

8.8

Tage må udføres som tag dækket med vegetation - såkaldte ”grønne
tage” 2).

8.9

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med et
glanstal på over 25 (efter Dansk Standard ISO 28133)), bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi.

”Grønne tage” er benævnelsen for
tagbelægninger, der har et vækstlag af planter/græs som beklædning. Grønne tage optager en stor
del af den nedbør, som falder på
taget. Dermed aflaster et grønt tag
kloaksystemet.

2)

I byggefelt B kan tage dækkes med sort tagpap/-folie.

8.10 Ud over maksimal bygningshøjde, må der på tage etableres tekniske
installationer, trappe-/elevatortårne, vejrstationer til styring af bebyggelsens indeklima, ventilationshætter og lignende afkast under forudsætning af, at de integreres i tagfladens udformning og indgår i bebyggelsens arkitektoniske udformning.
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Ovennævnte tekniske installationer m.v. på tage må højst have et areal
svarende til 20 % af den enkelte bygnings tagflade og må opføres med
en maksimal højde på 2,80 m over den enkelte tagflade.
Tekniske installationer m.v. på tage skal placeres mindst 2,5 m fra bygningernes facadelinjer og udarbejdes som del af arkitekturen.

8.11 Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger.
Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maks. 2,5 m over terræn.

8.12 Arealer omkring oplag jf. § 3.6 skal med beplantning, beplantede hegn
eller lignende gives et rydeligt og grønt udseende.
Skiltning

8.13 Inden for delområde 1 må skiltning kun ske som skilt på bygninger med
en maks. størrelse på 2 m2 pr. bygning, der oplyser navn på virksomhed.
8.14 Der kan ved tilkørsler til lokalplanområdet i delområde 1 opstilles højst
et pylon-skilt, der samlet oplyser om virksomhederne i området. Skiltet
må maksimalt være 1,5 m højt og 0,5 m bredt.
8.15 Der kan opsættes henvisnings- og oplysningsskilte inden for delområde
1 og 2.
8.16 Lysende skilte skal udføres som transparente eller baggrundsbelyste
bogstaver eller logo på mørk baggrund. Andre skilte kan belyses med
lamper, som er afpasset til områdets lysniveau og ikke virker blændende på trafikanter eller naboer.
Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted.

9.

Ubebyggede arealer

9.1

I delområde 1 og 2 skal de arealer, der ikke berøres af anlæg eller byggeri, opretholdes med nuværende naturtilstand.

9.2

Øvrige ubebyggede grønne friarealer i delområde 1 og 2 skal fremstå
som et åbent græstæppe med blomsterengsblanding eventuelt med en
variation af blomstrende træer som solitær og i grupper.

9.3

Der kan inden for det areal, som er markeret på Kortbilag 2 som ”vådt
område”, etableres anlæg til lokal afvikling af regnvand i form af bassiner, regnbede og lignende.
Der skal holdes en respektafstand på 2 m til den på kortbilag 2 viste
jordledning langs Rugkobbel.

9.4

Regnvandsbassiner skal udformes med tæt membran og så de fremstår
som naturlige søer og som en integreret del af det omgivende grønne
område. Regnvandsbassiner kan etableres indenfor området udpeget
som ’vådt område’ på Kortbilag 2.

9.5

Delområde 3 skal opretholdes som naturområde og naturindholdet bevares.
Hegn og beplantning

9.6

Udendørs oplagsarealer skal afskærmes af levende hegn. Det levende
hegn skal være mindst 2 meter højt, når dette er fuldt udvokset, da
oplag ikke må være synligt fra veje og grønne områder. Det levende
hegn kan suppleres med trådhegn, der dog ikke må være højere end
det fuldt udvoksede levende hegn.
Oplagsarealerne kan alternativt indgå som en integreret del af bygningen ved at anvende samme facademateriale som afskærmning i tilknytning til bebyggelsen.
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9.7

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier skal ske i dobbeltvæggede beholdere eller placeres under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller
med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være
indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området
eller opsamlingssumpen skal som minimum rumme indholdet af den
største opbevaringsenhed i området.

9.8

Der må inden for lokalplanens område ikke plantes følgende planter,
som er opført på Miljøministeriets liste over invasive arter:
Almindelig vandpest (Elodea canadensis), Bjergfyr (Pinus mugo), Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), Canadisk bakkestjerne (Conyza
canadensis), Contortafyr/Klitfyr (Pinus contorta), Engelsk vadegræs
(Spartina anglica), Glansbladet hæg (Prunus serotina), Gul kæmpekalla
(Lysichiton americanus), Gyldenris (Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris (Solidago gigantea), Japansk pileurt (Fallopia japonica), Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera), Kæmpe-bjørneklo
(Heracleum
mantegazzianum),
Kæmpe-pileurt
(Fallopia
sachalinensis), Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus), Pastinak (Pastinaca sativa), Rød hestehov (Petasites hybridus), Rynket rose (Rosa
rugosa).
Terrænregulering

9.9

Inden for delområde 1 og 2 må der ikke foretages terrænregulering på
mere end +/- 0,5 m. Der kan dog tillades terrænreguleringer på op til
+/- 3 m i direkte forbindelse til bygninger, såfremt terrænreguleringen
sker af hensyn til bygningens udendørs opholdsarealer.
Der kan foretages terrænreguleringer på +/- 1,5 m. ved parkeringsarealer.
Ved terrænregulering må det regulerede terræn have en maksimal
hældning på 1:3. Undtaget ved parkeringsarealer.
Terrænreguleringer gælder ikke for regnvandsbassiner.
Der må ikke foretages terrænregulering inden for delområde 3.

9.10 Reguleret terræn, der hælder mod delområde 3, må have en maksimal
hældning på 1:5.
Terrænreguleringer i delområde 1 og 2 må ikke påvirke naturtilstanden
i delområde 3.
Der må ikke foretages terrænreguleringer indenfor en zone på 5 meter
fra Skelbækkens øverste kant (krone).
9.11 Støttemure i tilknytning til bygninger skal udføres i samme materialer
som ydervæggene.
Støttemure der opføres mere end 20 m fra bygningen, skal opføres i
naturlige materialer som træ, natursten eller beplantes med f.eks. cotoneaster, vedbend, vinca, så det fremstår grønt.
Terrænregulering mod fællesarealer, adgangsveje og stier skal begrænses og om nødvendigt udformes som naturligt landskab.
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10. Forudsætninger for ibrugtagning
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

10.1 de i § 5 nævnte parkeringsarealer er etableret;
10.2 de i §§ 9.3 og 9.4 nævnte regnvandsbassiner er etableret;
10.3 ny bebyggelse er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
Det gælder dog kun bebyggelse, som skal indholde denne forsyning.
For lavenergibebyggelse, der på opførelsestidspunktet opfylder de til
enhver tid gældende klassifikationskrav i Bygningsreglementet, er der
ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg.

11. Servitutter
11.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser.
Der er ingen private tilstandsservitutter, der aflyses med lokalplanen.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
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. 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
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som et lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det
kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i afsnit 5.3 i
Tillæg nr. 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998.
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. 71 er vedtaget af Aabenraa byråd den xx.xx.2016.
Forslaget er oﬀentliggjort den xx.xx.xxxx.

Pbv.

Thomas Andresen
Borgmester

Niels Johannesen
Kommunaldirektør
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer - § 58, stk. 1 nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages.
Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft
hjemmel til at træﬀe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over, at Byrådet
efter din opfattelse burde have truﬀet en anden afgørelse.
Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.
dk.. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med
NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truﬀet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500,-. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller
delvis medhold i din klage.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truﬀet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen oﬀentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Der henvises til planlovens § 60.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder
fra afgørelsens modtagelse.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
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REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD
I HENHOLD TIL OVERSIGT OVER STATSLIGE INTERESSER
I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN 2017

Lokalplan nr. 71 Rugkobbel
Tillæg nr. 62 til kommuneplan 2009

Grundvandsredegørelse for matrikel 974, 1697 og del af 581,
Aabenraa, under rammeområde 1.1.220.E
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1

INDLEDNING

Aabenraa Kommune har udarbejdet et forslag til ny lokalplan samt kommuneplantillæg for erhvervsområde ved
Rugkobbel.
En del af området er beliggende i område, der af staten er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ifølge ”oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægning 2017” skal kommunernes vurdering af sårbarhed i forbindelse planlægning for byudvikling eller anden ændret arealanvendelse i OSD, følsomme indvindingsområder og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, sker på grundlag af
Naturstyrelsens grundvandskortlægning, eller hvad der svarer hertil.
1.1

Baggrund

Med kommuneplantillægget ændres den tilladte type af erhvervsvirksomheder fra miljøklasse 1 til miljøklasse
1-3 jf. håndbog om miljø og planlægning.
Kommunerne skal gennem deres fysiske planlægning sikre, at landets grundvandsressourcer ikke forurenes og
dermed sikre beskyttelsen af drikkevandsinteresser inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD.
Denne grundvandsredegørelse for sårbarhed i området indeholdt i lokalplan nr. 71 dækker matrikel 974, 1697 og
del af 581, Aabenraa. Formålet med grundvandsredegørelsen er, at få belyst eventuelle risici ved den ændrede
arealanvendelse samt sikring af grundvandsressourcerne.
2

OMRÅDETS NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE ANVENDELSE

2.1

Nuværende anvendelse

Området ligger overvejende i byzone og er udlagt til erhvervsformål i Kommuneplanen. Området er et grønt
område, der anvendes landbrugsmæssigt til græsning af dyr.
2.2

Fremtidig planlagt anvendelse

Området planlægges anvendt til: Erhverv i form af kontorbygning med laboratorie, testcenter med frysehus, uddannelsesfaciliteter indenfor biogasbranchen og lignende.
Der vil være oplag af mindre mængde kemiske stoﬀer og olielager samt gylle og energiafgrøder til testcenteret.
Den ændrede arealanvendelse, vurderes at medføre en øget risiko for forurening af grundvandet.
3

RUMMELIGHED OG BYMØNSTER

Aabenraa Kommune har to større områder med særlige drikkevandsinteresser. Det største løber fra Haderslev
Kommune i nord, gennem Aabenraa Kommunes centrale dele ved hovedbyen og kommunecenteret Aabenraa og
Rødekro og videre sydøst ind i Sønderborg Kommune. Det andet ligger i den sydlige del af kommunen umiddelbart vest for områdecenteret Padborg-Bov-Kruså.
Flere af områdecentrene og lokalbyerne ligger desuden i OSD, NFI og indvindingsopland. Overordnet set, er det
i netop områdecentrene og ikke mindst i Aabenraa/Rødekro at efterspørgslen er størst for erhvervsudvikling.
Endvidere er det her, der findes gode transportforbindelser samt oﬀentlige og private servicetilbud.
Den største rummelighed for erhverv findes ved Padborg Vest, men disse arealer er forbeholdt transporterhverv
og ligger endvidere ikke uden for OSD og NFI-områder. Derudover er der mindre rummeligheder i erhvervsområderne i Aabenraa/ Rødekro, samt i de mindre bysamfund Egelund, Lundsbjerg, Brunde, Hjordkær, Kliplev,
Tinglev, Bylderup-Bov og Bolderslev.
Størstedelen af Aabenraa by er omringet af OSD områder, mens der mod vest er bynære natur/skovområder, der
ønskes bevarede på baggrund af deres rekreative og naturmæssige kvaliteter.
Byens udlagte erhvervsområder fremgår af nedenstående kort. De er beliggende omkring havnen og nær indkørselsvejen fra motorvejen i nord og er fuldt udbyggede. Endvidere findes et mindre erhvervsområde i byens sydvestlige del, hvori lokalplanområdet ligger. Området er delvist udbygget med kontorer, værksted og andet erhverv og har været udlagt til erhverv i kommuneplanen igennem en årrække. Der er således ikke andre
placeringsmuligheder for virksomheden i Aabenraa by end det pågældende område.
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Kommuneplanrammer i Aabenraa by.

4

INDVINDINGSINTERESSER PLANMÆSSIG STATUS

4.1

Statslige interesser (områdeudpegninger)

Området der planlægges for i den nye lokalplan anvendes som landbrugsareal i dag.
Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægningen i området med en samlet redegørelse. Det aktuelle projektområde er delvis beliggende i et område der er kortlagt som område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD). Området ligger udenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indvindingsopland for vandværker.
Fra Naturstyrelsen er følgende oplyst generelt til Aabenraa Kommune i forbindelse med grundvandskortlægningens afslutning:
Kommunerne skal handle ud fra nyeste viden i forbindelse med sagsbehandling og administration for de pågældende grundvandsområdeudpegninger. Nærværende projekt skal således vurderes i forhold til nyeste viden, hvor
områdeudpegningen således indbefatter OSD.
Da lokalplanområdet er beliggende indenfor OSD efter nyeste viden, skal grundvandsvurderingen ved ændret
arealanvendelse sker på grundlag af Naturstyrelsens grundvandskortlægning, eller hvad der svarer hertil.
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Lokalplanområdet vist med Naturstyrelsens områdeudpegninger med OSD, indvindingsoplande og NFI.

4.2

Anden planlægning

Der er endnu ikke udfærdiget nogen indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der involverer tiltag for projektområdet.
Området er omfattet af Vandplanernes vandområdedistrikt Jylland og Fyn, 2015 – 2021, Hovedvandopland 1.11
Lillebælt/Jylland.
4.3

Områdets nærmeste indvindinger

Forsyningssituationen er beskrevet i den eksisterende vandforsyningsplan: Aabenraa Kommune, Vandforsyningsplan 2010-2018, samt Grundvandsredegørelse: Grundvandsredegørelse Aabenraa kommune, september
2014.
Området ligger mere end 500 meter fra nærmeste vandværks indvindingsopland (Farversmølle Vandværk) og
mere end 800 meter fra vandværkets boringer.
Vandværket indvinder fra 7 boringer, der er filtersat mellem 43 og 109 meter under terræn og har minimum 39
meter lerdække..
Grundvandets strømningsretninger mod øst og dermed ud mod Aabenraa fjord.
Boringerne med DGU nr. 160.1644 og 160.1645 er etableret i 2008 som prøveboringer i forbindelse med et andet
projekt. Disse boringer skal sløjfes. Der bliver således ikke arealmæssige konflikter i forhold til disse boringer.
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Nærmeste boringer. I den nordvestlige og østlige del af området ligger en pejleboring og en prøveboring. DGU nr. 160.1644
og 160.1645.

5

GEOLOGISKE OG HYDROGEOLOGISKE FORHOLD

Der er i det følgende vurderet på de lokale geologiske og hydrogeologiske forhold mht. evt. risici for grundvandet
i forbindelse med realisering af projektet. Vurderingen er fokuseret på data dels fra nærområdet dvs. de nærmeste boringer og dels fra jordartskort for området.
Inden for lokalplanområdet er den primære aflejringstype moræneler (0-100 meter), vekslende med tynde lag
smeltevandssand af 2-6 meters tykkelse.
OSD har en stor udbredelse, men lokalplanområdet vurderes ikke interessant i vandindvindingssammenhæng.
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Jordartskort

5.1

Grundvandsdannelse og befæstelsesgrad

Den årlige grundvandsdannelse til det øverste grundvandsmagasin udgør i størrelsesordenen 100-150 mm/år.
Lokalplanområdet ligger udenfor det grundvandsdannende opland til Farversmølle vandværk.
Den mindre grundvandsdannelse der sker i OSD, som følge af en planlagt befæstelsesgrad på ca. 12 % (i OSD),
vurderes at være så lille, at den ikke har betydning i forhold til sikring af tilstrækkelig grundvandsdannelse.
5.2

Sårbarhed

Lokalplanområdet vurderes at have ringe sårbarhed.
Overfladevand fra tage, parkeringsarealer, veje, vendepladser, overkørsler og lign. ledes via tætte ledninger til
regnvandsbassiner med tæt membran. Og herfra videre til oﬀentlig regnvandsledning.
Der er ingen V1 eller V2 kortlagte grunde i lokalplanområdet, men et areal umiddelbart nord for området er V2
kortlagt. Det er en støjvold etableret af lettere forurenet jord.
6

RISIKOVURDERING

Ud fra de hydrogeologiske oplysninger samt den generelle grundvandsredegørelse for Aabenraa Kommune, kan
følgende vurderinger af risici fremhæves for de planlagte aktiviteter (kontorbygninger, testcenterfaciliteter samt
parkeringsarealer):
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•

Parkeringsarealer, veje, vendepladser og lign. Disse befæstes med en tæt belægning, der er indrettet
med fald mod afløb, hvorfra der sker afledning via regnvandsbassiner til oﬀentlig regnvandsledning.

•

Regnvandsbassiner. Disse etableres med tæt membran.
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•

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. Dette vil blive opbevaret i egnede beholdere, der enten
er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne står på en oplagsplads
med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal
være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for
afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

På baggrund af ovennævnte håndtering af overfladevand samt olie og kemikalier, vurderes risikoen for en evt.
påvirkning af grundvandet, ved den ændrede arealanvendelse, set lokalt og ud fra en helhedsvurdering af hele
OSD’et eller selve vandplanoplandet, som værende minimal.
7

KONKLUSION

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at projektets realisering ikke udgør en forøget risiko mod grundvand
og drikkevandsinteresser i lokalområdet eller set ud fra en helhedsbetragtning i OSD.
Arealets fremtidige anvendelse til erhvervsformål vurderes således ikke, at medføre væsentlig indvirkning på
grundvandet, hverken hvad angår forurening eller grundvandsdannelse. Ændring i arealanvendelsen vurderes
derfor i overensstemmelse med den statslige udmelding om grundvandsbeskyttelse.
Eventuelle mindre risici er håndteret, når gældende miljølovgivning samt kommunens retningslinjer og tekniske
anvisninger for grundvandsbeskyttelse, overholdes.
8
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