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Forslag
LOKALPLAN nr. 94
Boligområde mellem Rugkobbel og Rugløkken,
Aabenraa
Offentlighedsperiode: 6. september 2016 - 1. november 2016

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
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, ligesom 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. 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.
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.
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

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 94, Boligområde mellem Rogkobbel og
Rugløkken. 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. 94 er offentliggjort den 6. september 2016 Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes
senest den 1. november 2016 til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til: plan@aabenraa.dk
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Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende centralt i Aabenraa. Området afgrænses mod
vest af Rugkobbel, som på modsatte side har fritliggende boligblokke i 3 etager. Mod de 3 øvrige sider afgrænses området af boliger – dels boliger mod
henholdsvis nord og syd med adresse på Rugkobbel og dels mod øst boligområdet langs Borgmesterløkken.
Boligområdet ved Borgmesterløkken og området syd for lokalplanområdet består af en blanding af fritliggende villaer og dobbelthuse i 1-1½ plan, mens
området mod nord har mere blandet karakter med boligblokke i 3 etager, et
enfamiliehus og et dobbelthus i 1½ etage.
Området er vejbetjent fra Rugløkken med udkørsel til Tøndervej.

Baggrund og formål
Aabenraa Kommune har modtaget ønske om udvikling af en ny boligbebyggelse på ejendommen Rugkobbel 11, matr. nr. 1645, Aabenraa i form af etageboliger i 3 etager med tilhørende parkering og udearealer.
Ansøger ønsker, at der kan etableres studieboliger eller mindre lejligheder
målrettet eksempelvis pendlere – eller alternativt almindelige lejlighedstyper.
Alt efter typen af lejligheder, skønnes der at kunne etableres ca. 15-20 almindelige lejligheder eller ca. 40-48 mindre studie- /pendlerboliger.
Området er beliggende i byzone. Der er ikke en eksisterende lokalplan for
området.
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Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområde 1.1.202.B og er udlagt til boligformål i form af etage-, tæt-lav og åben-lav bolig, offentlige formål
til områdets forsyning samt anlæg til områdets forsyning og erhverv, der ikke
ændrer områdets karakter af boligområde.
Den ønskede udvikling af området er i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår anvendelse og bygningshøjde men afviger for så vidt angår
etageantal og bebyggelsesprocent.
Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplantillæg der øger bebyggelsesprocenten fra 60 til 70 og etageantallet fra 2 til 3.
Formålet med lokalplanen er dermed at sikre, at området kan anvendes til
boligbebyggelse i 3 etager med en bebyggelsesprocent på 70.
Formålet er desuden at sikre en hensigtsmæssig placering af bebyggelsen,
grønne opholdsarealer og en eksisterende stiforbindelse.

Eksisterende forhold
Området afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 1645, Aabenraa.
Området udgør et areal på ca. 2.450 m2 i byzone, som tidligere har været
anvendt til daginstitution.
Den ældre, eksisterende bebyggelse er registreret med en bevaringsværdi på
4, men flere ombygninger har gjort, at bebyggelsen ikke vurderes tilstrækkelig værdifuld i forhold til bevaring, hvorfor bebyggelsen kan nedrives.
På modstående side kan ses en oversigt over den registrerede bevaringsværdige bebyggelse i området.

Lokalplanens indhold
Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligområde i form af etageboliger.
Der kan i området etableres mindre erhvervsvirksomheder, som ikke ændrer
områdets karakter af boligområde eller medfører gener.

Lokalplanområdets ældre, eksisterende bebyggelse set fra syd.
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Lokalplanområde
Bevaringsværdi 1 højeste værdi
Bevaringsværdi 2
Bevaringsværdi 3

! !

Bevaringsværdi 4

Bevaringsværdig bebyggelse i området.

Bebyggelsens omfang, placering og udformning
Bebyggelse må opføres i maks. 3 etager svarende til en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 70.
Lokalplanen fastlægger et byggefelt inden for hvilket ny bebyggelse til etageboliger skal opføres. Mindre skure, udhuse og lign. i 1 etage kan opføres uden
for byggefeltet.
Bebyggelse skal fremstå med ydermure i tegl, med pudsede facader eller med
lette facadeelementer i metal, fibercement, træ eller en kombination heraf.
Tag skal udformes med saddeltag eller ensidig taghældning med tagsten eller
tagpap.
Der må ikke benyttes reflekterende tagmaterialer.
På de følgender sider er vist et eksempel på, hvordan lokalplanens bestemmelser kan udnyttes.

7

REDEGØRELSE

AABENRAA KOMMUNE

Ubebyggede arealer
For at tilgodese et godt bomiljø stilles der krav om fri- og opholdsarealer til
boligerne. Disse arealer skal have en indretning og placering, der i forhold til
støjpåvirkninger, solorientering, belægning og beplantning gør dem egnede til
leg og ophold.
Lokalplanen stiller krav om, at der skal tilvejebringes udendørs opholdsarealer
på terræn svarende til mindst 20 % af etagearealet.
Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til færdselsarealer herunder parkering
skal fremstå beplantet med græs, som kan suppleres med beplantning af buArealopgørelse:
ske og træer.
Området må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter.
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Illustrationsplan der viser et eksempel på, hvordan lokalplanen kan udnyttes.
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SITUATIONSPLAN

Grundareal
Bebyggelse
3 etager
Skure
13 P-pladser
Friareal

2441 m2
70% - 1708 m2
1,5 m2/bolig

342 m2
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Fra Rugkobbel/Farversmøllevej.

Set fra Rugkobbel 28
Ovenfor ses 2 visualiseringer af byggeriet som vist på illustrationsplanen på modstående
side. Visualiseringerne illustrerer, hvordan et byggeri i 3 etager med en bygningshøjde
på 12,5 m kan komme til at se ud fra henholdsvis Rugkobbel/Farversmøllevej og
fra ejendommen udmiddelbart syd for Lokalplanen (Rugkobbel 28).
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Stiforbindelse fra Rugløkken set henholdvis mod Rugkobbel og mod Borgmesterløkken.

Veje, stier og parkering
Hele området skal vejbetjenes fra Rugløkken, som har udkørsel til Tøndervej.
Den eksisterende, offentligt tilgængelige stiforbindelse fra Borgmesterløkken
til Rugløkken og videre mod Rugkobbel sikres videreført i lokalplanen ved fastlæggelse af et stiudlæg langs lokalplanens nordlige afgrænsning.
Der udlægges desuden areal til færdsel og parkering. Ved en anvendelse til
ungdoms-/ ældreboliger skal der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 3 boliger, mens der ved andre lejlighedstyper på under 40 m2 skal etableres minimum 1 plads pr. bolig og for lejligheder over 40 m2 skal etableres 1,5 parkeringspladser pr. bolig.
Forudsætning for ibrugtagning
For at sikre etablering af parkering, sti og fælles opholdsarealer, indeholder
lokalplanen bestemmelser om, at disse fællesanlæg skal være etableret inden,
at der kan udstedes tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse.
Her kræves endvidere, at ny bebyggelse skal tilsluttes varmeforsyning, samt
at det skal dokumenteres at støjrkravene for området overholdes.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan for Aabenraa Kommune 2009
Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.1.202.B,
der er udlagt til boligformål i form af etage-, tæt-lave, åben-lave boliger, offentlige formål til områdets forsyning samt anlæg til områdets forsyning og
erhverv, der ikke ændrer områdets karakter af boligområde.
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 60,
mens den maksimale etageantal er fastlagt til 2 etager og den maksimale
bygningshøjde er 14,5 meter.
Lokalplanen er som nævnt ikke i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser hvad angår bebyggelsesprocent og etageantal.
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Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplantillæg, der afgrænser et nyt
rammeområde 1.1.231.B for et større område mellem Rugkobbel og Rugløkken.
Kommuneplantillæggetr øger den maksimale bebyggelsesprocent fra 60 til
70 og det maksimale etageantal fra 2 til 3 etager, mens den maksimale bygningshøjde sænkes fra 14,5 m til 12,5 m
Eksisterende lokalplaner
Lokalplanområdet er ikke omfattet af tidligere lokalplaner.
Kystnær Byzone
I henhold til Planlovens §16 stk. 4, skal der for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, redegøres for
påvirkningen.
Lokalplanområdet er beliggende i bymæssig bebyggelse ca. 1,3 km fra kysten.
Lokalplanen muliggør byggeri i op til 12,5 meters højde, men da området er
omgivet af bymæssig bebyggelse i op til 3 etager og høje træer, er det
Aabenraa Kommunes vurdering, at en realisering af lokalplanen ikke visuelt
vil påvirke kystlandskabet eller byens profil set fra kysten.
Miljø
Grundvand og drikkevandsinteresser
Anvendelsen til boligformål vurderes ikke at medføre særlig risiko for forurening af grundvandet.
Der er ikke registreret drikkevandsinteresser i området.
Jordforurening
Lokalplanen ligger i byzone, hvor jorden antages at være lettere forurenet.
Området er udpeget som områdeklassificeret jf. jordforureningslovens §
50a.
Flytning og håndtering af jord skal anmeldes til kommunen og skal ske iht.
Jordﬂytningsbekendtgørelsen samt Aabenraa Kommunes regulativ for
områdeklassiﬁcering og jordﬂytning.
Natur
Der er i området ikke registreret beskyttet natur jf. naturbeskyttelsesloven.
Bevaring
Områdets ældre, eksisterende bebyggelse er registeret som bevaringsværdig med en middel bevaringsværdi på 4 jf. kort vist på side 7.
En konkret vurdering af bebyggelsen er dog, at den er så præget af ombygninger, at den ikke vurderes tilstrækkelig værdifuld til at ønske bevaret.
Således beskriver lokalplanen, at ældre, eksisterende bebyggelse i området
kan nedrives.
Arkæologi
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har foretaget arkivalsk kontrol
og arkæologisk vurdering af planområdet.
Planområdet, der omfatter matr.nr. 1645 Aabenraa ejerlav, er placeret mellem Rugkobbel og Rugløkken i Aabenraa, ca. 1 km syd for den gamle bykerne i Aabenraa. Der er ikke registreret fortidsminder inden for eller nær
ved planområdet, der i øvrigt for størstedelen allerede er bebygget og planeret. Eventuelle ukendte fortidsminder må derfor formodes at være destrueret, hvor der er eller har været bebyggelse i nyere tid.
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På den baggrund vurderer Museet, at der ikke er risiko for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet
alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg,
skal anlægsarbejdet (jf. Museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev adviseres.
Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne
til en eventuel arkæologisk undersøgelse.
Støj
Trafikstøj
Lokalplanområdet er støjbelastet af trafikstøj fra Rugkobbel. Rugkobbel er
målt til en årsdøgnstrafik på cirka 6.500 køretøjer og hastighedsgrænsen er
60 km/t.
Den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB for påvirkninger af boliger generelt
med støj fra vejtrafik skal overholdes på bebyggelsens udendørs opholdsarealer. Kan dette ikke overholdes, skal der etableres en støjskærm mod Rugkobbel.
Det indendørs støjniveau i boliger må normalt ikke overstige Lden 33 dB. I støjbelastede eksisterende boligområder kan tillades et højere støjniveau.
For denne lokalplan betyder dette, at det skal dokumenteres, at det indendørs
støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger 33 dB.
Klimatilpasningsplan
Formålet med klimatilspasningsplanen er at sikre befolkning og værdier mod
negative følger af klimarelaterede oversvømmelser ved at fastsætte særlige
retningslinjer for områder med særlig risiko for oversvømmelse.
Lokalplanområdet er ikke en del af de udpegede risikoområder.
Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Området ligger indenfor ARWOS forsyningsområde. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Området er omfattet af spildevandsplan 2014-17.
Området er fælleskloakeret, men skal på sigt seperatkloakeres, således at
regnvand og spildevand for fremtiden håndteres i adskilte systemer.
Som følge heraf skal nybyggeri forberedes til seperatkloakering.
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, med
mindre bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås huse, hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i det gældende bygningsreglement, p.t. BR10.
Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af aﬀaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ.
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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 internatio
nalt 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. 94 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.
Screening
Der er foretaget en screening af, om planlægningen kræver yderligere miljøvurdering.
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at miljøpåvirkningen af planlægningen er begrænset til:
•

Trafiksikkerhed

•

Trafikstøj

•

Skygge- og indbliksgener

Forholdene er nærmere gennemgået i det følgende afsnit – scoping.
Scoping
Trafiksikkerhed
Rugløkkens tilslutning til Tøndervej er ikke optimal i forhold til trafik fra øst og
ind til Rugløkken og trafik fra Rugløkken mod øst ad Tøndervej. Dette skyldes,
at Rugløkken udmunder midt i mellem to tætliggende vejkryds og førnævnte
køreretninger skal krydse svingbanerne op til de to kryds. Det skal også tages
i betragtning af udkørslen ligger i nærheden af indskolingen til Kongehøjskolen.
Problematikken kan løses med svingforbud eller mindre justeringer af svingbanerne. Den tidligere børneinstitution medførte også en del trafik, endda
mere koncentreret i myldretidsperioden om morgen og eftermiddagen.
Det vurderes med førnævnte foranstaltninger kan sikres en trafiksikker løsning. Eleverne til Kongehøjskolen må forventes at krydse Tøndervej ved lyskrydset og således ikke skal passere Rugløkkens udkørsel til Tøndervej.
Trafikstøj
Der er målt en årsdøgntrafik på Rugkobbel på cirka 6.500 køretøjer. Hastighedsgrænsen er 60 km/t. Der er stor risiko for at en stor del af grunden er
støjbelastet.
Den vejledende grænseværdi på Lden58 dB for påvirkninger af boliger generelt
med støj fra vejtrafik skal overholdes på de udlagte opholdsarealer.
Det indendørs støjniveau i boliger må normalt ikke overstige Lden 33 dB. I støjbelastede eksisterende boligområder kan tillades et højere indendørs støjniveau.
Der er risiko for en negativ støjpåvirkning af bebyggelsens opholdsarealer og
indendørs i boligerne ud mod Rugkobbel. Der skal derfor fastsættes krav om,
at det udendørs støjniveau på områdets opholdsarealer ikke må overstige
Lden 58 dB. Dette gælder ikke fortove og parkeringsarealer.
Kan dette ikke overholdes skal der etableres en støjskærm ud mod Rugkobbel.
Bebyggelsen må ikke tages i brug før det er dokumenteret, at støjgrænserne
er overholdt.
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Med hensyn til det indendørs støjniveau fastsættes bestemmelser med udgangspunkt i maks. 33 dB med lukkede vinduer.
Skygge- og indbliksgener
Bebyggelse i 3 etager medfører risiko for skyggegener på tilstødende ejendomme. Den påtænkte bygning i tre etager er placeret således at skyggepåvirkningen af omgivelserne er mindst mulige. Særligt vigtige er skyggeforholdene i sommerhalvåret, hvor beboerne i området opholder sig udendørs på
terrasser og i haver.
Umiddelbart vil der kun være skyggepåvirkning af nogle få boliger langs Borgmesterløkken i de sene aftentimer midt på sommeren, mens ejendommen
Rugkobbel 9 fortrinsvis har skyggepåvirkning i vinterhalvåret.
Skyggediagrammer udarbejdet for en bebyggelse med en bygningshøjde på
12,5 m som vist på illustrationsplanen side 7 viser at skyggepåvirkningen af
boligerne ved Borgmesterløkken kl. 18 ved midsommer alene når til naboskel.
Ejendommen Rugkobbel 9 bliver midsommer ikke berørt af skygger overhovedet.
Skyggevirkningerne synes således forholdsvis beskedne. Høje bygninger i nabolaget vil også slå lange skygger i aftentimerne i sommerhalvåret.
Skyggediagrammer for jævndøgn (marts/september), solhverv (juni)og vintersolhverv (december) er vist som kortbilag 3 på side 25, 27 og 29.
Bebyggelse i 3 etager medfører risiko for indbliksgener hos naboer. Det vil
primært være på østsiden af bygningen, hvor der fra lejligheder vil være indblik til haverne til boligerne langs vestsiden af Borgmesterløkken.
Bygningen opføres med opgange/trapper i gavlene og derfor vil boligerne nord
og syd for ejendommen ikke blive påvirket af væsentlige indblikgener.
Samlet set vurderes det, at det er indblikgener fra den østlige facade, der er
væsentligst. Indbliksgener kan reduceres ved plantning af træer langs østskellet – grundet den snævre plads kun høje slanke trætyper.
Eventuelle altaner kan overvejes udført med uigennemsigtigt rækværk. Det
reducerer indblikket fra de store vinduespartier noget.
Konklusion
Det er på baggrund af screeningen og den efterfølgende scoping vurderet, at
miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt er af væsentligt omfang, hvorfor 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 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 bygherre. 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
bygherre, 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.
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LOKALPLAN NR. 94
Boligområde mellem Rugkobbel og Rugløkken,
Aabenraa
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.
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1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
▪ at fastlægge områdets anvendelse til boligområde i form af etageboliger,
▪ at sikre fælles, grønne opholdsarealer,
▪ at sikre en stiforbindelse fra Rugkobbel til Rugløkken.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og er beliggende
i byzone.
Området omfatter matr.nr. 1645, Aabenraa samt alle parceller, der efter
den 01.06.2016 udstykkes fra nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Områdets anvendelse fastlægges til boligområde i form af etageboliger.

3.2

Inden for lokalplanområdet kan der opføres tekniske anlæg og installationer, der er nødvendige for områdets forsyning og drift.

4.

Udstykninger

4.1

Lokalplanområdets etageboliger kan udstykkes som ejerlejligheder.

5.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til området skal ske fra Rugløkken, som vist på kortbilag 2.

5.2

Der udlægges areal til stien a-b med placering som vist på kortbilag 2.
Stien skal anlægges med belægning i minimum 1,5 m’s bredde.

5.3

Ved krydsningspunkter mellem indkørsel og sti skal der sikres oversigtsarealer, efter anvisninger fra vejmyndigheden.

5.4

Der skal etableres en vendeplads til renovationskøretøjer og lignende,
som skal dimensioneres efter gældende forskrifter.
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5.5

Ved etablering af ældre-/ungdomsboliger med bruttoetageareal på mindre end 40 m2 skal der udlægges 1 parkeringsplads pr. 3 boliger. Ved
etablering af andre boliger med bruttoetageareal på mindre end 40 m2
skal der udlægges 1 parkeringsplads pr. bolig.
Ved etablering af boliger med bruttoetageareal større end 40 m2, skal
der etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Alle parkeringspladser skal anlægges inden for lokalplanområdet.

jf. § 8.4:
Måling af glanstal jf. Dansk Standard ISO 2813:
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 dennevinkel.
Glansstandard har følgende betegnelse:
Helmat:
glanstal
Halvblank:
glanstal
Mat:
glanstal
Blank:
glanstal
Halvmat (silkemat):
glanstal
Helblank (højglans):
glanstal

00–10
40–60
10–20
60–80

5.6

Der må ikke henstilles busser, lastbiler og lign. over 3.500 kg, inden for
lokalplanområdet.

6.

Tekniske anlæg

6.1

El- og telefonledninger, antennekabler og lign. til forsyning af området,
herunder vej- og stibelysning, skal fremføres som jordkabler.

7.

Bebyggelsens omfang og placering

7.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70 for området under ét.

7.3

Boligbebyggelse skal opføres inden for byggefeltet vist på kortbilag 2 og
må ikke overskride en 15 m byggelinje fra skel til boliger langs Borgmesterløkken.

7.2

Boligbebyggelse må opføres i højest 3 etager i en højde der ikke overstiger 12,5 m over eksisterende terræn. Den maksimale bygningshøjde
gælder for hele byggefeltet uanset regler for skråt højdegrænseplan.

7.4

Mindre skure, udhuse og lignende må opføres uden for byggefeltet vist
på kortbilag 2.

7.5

Der må opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift, som eks. transformerstation og pumpestation. Disse bygninger skal indpasses i omgivelserne og afskærmes med beplantning.

7.6

Bebyggelsen skal opføres på en sådan måde, at det indendørs støjniveau ved lukkede vinduer ikke overstiger Lden 33 dB.

8.

Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1

Bebyggelse skal fremstå som en helhed opført i ensartede materialer og
byggestil.

8.2

Tage på boligbebyggelse må opføres som sadeltag eller med ensidig
taghældning

8.3

Tagbeklædning skal udføres med tagsten eller med tagpap.

8.4

Der må ikke anvendes reﬂekterende tagmaterialer, herunder glaserede
eller ædelengoberede tagsten. Undtaget herfra er solenergianlæg og
ovenlysvinduer.

8.5

Facader på boliger skal udføres i teglsten eller fremstå pudset eller
vandskuret, men kan også udføres med lette facadeelementer såsom
metal, fibercement eller træ evt. eller en kombination heraf.

8.6

Facader på carporte, skure og øvrige mindre bygninger må opføres i
andre materialer.

20–40
80-100
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8.7

I forbindelse med nybyggeri, må der etableres solceller og solfangere
på bygningers tage og ydervægge som en integreret del af bygningen.
Solceller og solfangere må højst udgøre 1/4 af tagﬂaden og ydervægge
og skal indbygges i tagﬂaden eller ydervæggen. Hele tagﬂader må endvidere udføres i solceller eller solfangere som en integreret del af bygningen. Der skal ved valg af anlæg og materialer tages hensyn til bebyggelsens karakter, så der opnås en god helhedsvirkning. Anlæggene
skal være reﬂeksionsfri og må ikke give anledning til væsentlige gener
i forhold til omgivelserne.

8.8

Der må ikke opsættes paraboler på facade eller tag. Opsat på terræn
må paraboler ikke overstige en højde på 1,5 m.

8.9

Skiltning og reklamering inden for lokalplanområdet må kun ske som
følgende:
• Mindre ensartede skilte ved opgange/indgangsdøre, der oplyser navn
på beboere,
• Henvisnings- og oplysningsskilte maks. 0,25 m2,
• Evt. navn for bebyggelsen med enkelte bogstaver placeret på muren i
harmoni med bygningens fagdeling.

9.

Ubebyggede arealer

9.1

Der skal etableres fælles opholdsarealer på terræn svarede til mindst
20% af etagearealet. I disse opholdsarealer kan kun medregnes arealer, hvor støjniveauet ikke overstiger Lden 58 dB.

9.2

På kortbilag 2 er udlagt et areal til opholdsarealer. Opholdsarealer kan
desuden etableres inden for den del af byggefeltet, der ikke udnyttes til
bebyggelse.

9.3

Fælles opholdsarealer skal fremstå med græsbeplantning og træer og
skal indrettes, så der er mulighed for ophold og leg.

9.4

Mod Rugkobbel kan der etableres en støjskærm/støjmur, såfremt støjundersøgelser viser det nødvendigt med henblik på overholdelse af
støjkrav for både opholdsarealer og bebyggelse.
Støjskærm skal begrønnes med klatreplanter og lignende eller skjules
med hækbeplantning.

9.5

Eventuel afgrænsning mod nabo, sti og fælles grønne områder skal ske
med levende hegn eller buske. Der må ikke etableres faste hegn og
mure nærmere skel end 2,5 meter.

9.7

Belysning af stier og fællesarealer skal ske efter et samlet belysningskoncept for hele lokalplanområdet. Belysning må have en lyspunkthøjde på maksimalt 3,5 meter.

9.8

Parkeringsareal skal forsynes med spredt træbeplantning svarende til et
træ for mindst hver 4. parkeringsbås.

9.9

På den enkelte ejendom kan der ske terrænregulering på maks. +/- 0,5
meter i forhold til eksisterende terræn eller til et reguleret terræn fastsat i forbindelse med byggemodningen. Skråningsanlæg må anlægges
med maksimal hældningsforhold 1:3 og skal anlægges inden for egen
ejendom og ikke nærmere skel end 0,5 meter.

9.10 Der må ikke anvendes materialer til opfyldning af terræn, der kan give
anledning til grundvandsforurening.
9.11 Fællesarealer og ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplagring eller placering af både, uindregistrerede lastvogne, biler og campingvogne eller lignende. Dog er det tilladt at have oplag af mindre både som
kanoer, kajakker og små joller på maks. 14 fod.
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9.12 Færdselsarealer (veje, pladser og stier) og opholdsarealer, skal udføres
i overensstemmelse med Dansk Standards “Udearealer for alle - anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden” (DS Håndbog 105).
9.13 Der skal etableres renovation med placering i princippet som angivet
på kortbilag 2.
Arealer omkring renovation skal med beplantning, beplantede hegn
eller lignende gives et ordentligt og grønt udseende.

10. Forudsætninger for ibrugtagning
10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i henhold til Aabenraa Kommunes varmeplan. Der
gælder dog særlige undtagelser for lavenergibebyggelse, der er
deﬁneret efter planlovens § 21a. Se lokalplanens retsvirkninger punkt
3.
10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret sti og parkering
jf. § 5.
10.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret grønne arealer
jf. § 9.
10.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der forligger dokumentation for
overholdelse af støjkrav, herunder evt. etableret støjafskærmende foranstaltninger jf. § 9.4. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før støjkravene til det indendørs støjniveau, som fastsat i § 7.6, kan overholdes.

11. Bevaring
11.1 Eksisterende bevaringsværdige bebyggelse kan nedrives.

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

13. Ejerforening
13.1 Ved udstykning i ejerlejligheder skal der oprettes en ejerforening med
medlemspligt for alle ejere i lokalplanområdet. Ejerforeningen tilskødes
parkeringsanlæg, sti og friarealer mv.
13.2 Ejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af alle fællesarealer,
herunder vintervedligeholdelse, belysning og grønne friarealer, når disse er tilskødet ejerforeningen.
13.3 Ejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen
henlægges til foreningen.
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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.
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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 lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det
kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i det til enhver
tid gældende bygningsreglement.

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.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan nr. 94 er vedtaget af Aabenraa byråd den 31. august
2016.
Forslaget er offentliggjort den 6. september 2016.

Pbv.

Thomas Andresen
Borgmester

Niels Johannesen
Kommunaldirektør
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Lokalplangrænse
Byggefelt 3 etager/ maks. 12,5 m
Fælles opholdsareal
Færdsels- og parkeringsareal
Evt. støjskærm
Renovation
Vejadgang
Stiadgang

KORTBILAG 2:
DISPOSITIONSPLAN
Dato: 31. maj 2016
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KORTBILAG 3:
SKYGGEDIAGRAMMER
Diagrammer illustrerer skyggepåvirkning på udvalgte tidspunkter af bebyggelsen jf. illustratopnsplanen side 7 med en bygningshøjde på 12,5 m i
henhold til lokalplanens bestemmelser om maksimal bygningshøjde.

Jævndøgn 20. marts/22. september kl. 8:00

Jævndøgn 20. marts/22. september kl. 12:00

Jævndøgn 20. marts/22. september kl. 16:00
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Solhverv 21. juni kl. 8:00

Solhverv 21. juni kl. 12:00

Solhverv 21. juni kl. 16:00
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Solhverv 21. juni kl. 18:00

Solhverv 21. juni kl. 20:00
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Vintersolhverv 21. december kl. 12:00

Vintersolhverv 21. december kl. 16:00
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Lokalplan nr. 94
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv i
samarbejde med Territorium.
Offentliggjort 6. september 2016.
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

