Forslag
Lokalplan nr. 102
Boligområde ved Langrode/Næstmark,
Aabenraa by
Offentlighedsperiode: xx. måned 2017 - xx. måned 2017.
Klagefrist for klage over, at der ikke udarbejdes miljøvurdering er den XX. måned 2017.

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
Planklagenævnet. Klager skal som udgangspunkt være skriftlige og kan
sendes til
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Planklagenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr på 900 kr.
for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.
Planklagenævnet kan tilbagebetale gebyret, hvis du får helt eller delvis
medhold i din klage.
Efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 6 kan der kun klages til Planklagenævnet
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

Aabenraa Kommune har modtaget et ønske om muligheden for at opføre boligbebyggelse i op til 3 etager og med grønne kvaliteter i lokalplanområdet,
der er i tråd med formålet med kommuneplan rammen for området.
Erhvervsområdet omkring Vestvejen og Langrode har i en række år været
under en begyndende omdannelse, der er blevet mulig med byrådets vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 i 2013. Omdannelsen sætter fokus et
skift fra tungt og let erhverv til blandet byområde med boliger, lettere erhverv, service og offentlige formål. Det omfatter også lokalplanområdet, hvor
der i dag står forfaldne og tomme erhvervsbygninger. Det giver mulighed for
at igangsætte en omdannelse af lokalplanområdet, og derved realisere en
del af den større byomdannelse i området.
Området ligger centralt med gode forbindelser, tæt på uddannelsesinstitutioner, butiks- og caféliv samt grønne områder syd for området. Det både danner grundlag for og lægger op til, at området omdannes til et attraktivt grønt
boligområde med tæt bebyggelse for at understøtte livet i området. Således
er ønsket med lokalplanen at muliggøre realiseringen af et attraktivt boligområde, der viderebringer de grønne kvaliteter samt styrker de eksisterende
forbindelser; som især er at finde syd og øst for området.
Dokumentet Lokalplan nr. 102 indeholder lokalplanbestemmelserne for et
boligområde ved Næstmark og Langrode, Aabenraa, og er opdelt i følgende
hovedafsnit:
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.
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.
Kortbilag
Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser
lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der
kan visualiseres.
Offentlighedsperiode
Forslaget til Lokalplan nr. 102 er offentliggjort den XX. måned 2017. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den XX. måned 2017 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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LOKALPLAN NR. 102
Boligområde ved Langrode/Næstmark
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.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at muliggøre en byomdannelse fra et erhvervs- til et attraktivt
boligområde med grønne fællesarealer og opholdsmuligheder samt
udformning med hensyn til områdets helhedsvirkning;
at fastlægge vej- og stiforbindelserne i området;

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kolstrup under Aabenraa
Matrikel nr.: 1389 samt mindre del af 1380.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 9. februar
2017 udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens
område.

2.2

3
3.1

4

Lokalplanområdet ligger i byzone.

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål og institutioner,
der kan sidestilles med boligformer, i form af tæt/lav og
etagebebyggelse med mulighed for at indpasse lettere erhverv.

Udstykninger

4.1

Ved udstykning skal den enkelte ejendom have adgang til vej og
parkering.

4.2

Grundstørrelsen på den enkelte ejendom må ikke være mindre end
400 m2.

5

Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres fra Langrodes
sydgående stikvej.

5.2

Parkeringspladser skal etableres på egen grund.

5.3

Vej- og parkeringsarealer skal udføres med fast handicapvenlig
belægning.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelse skal placeres og udbygninger skal holdes inden for
byggefelterne, der er vist på kortbilag 2.

6.2

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 80 % for den enkelte
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ejendom.

6.3

Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter og etageantallet
må ikke overstige 3 etager. Dog kan bebyggelse med saddeltage
mellem 25-35˚ bygges i op til 15 meter, såfremt facaden ikke
overstiger en højde på 10,5 meter til nederste tagkant.

6.4

Bebyggelse til køretøjer må ikke overstige 3 meter.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Bebyggelsens ydervægge skal fremstå som teglfacader. Dog kan
teglfacaden brydes med partier i andet materiale og facader på
bebyggelse til områdets drift eller køretøjer kan fremstå i træ, stål,
glas eller eternit plank.

7.2

Tage må kun anlægges med tagsten, energiproducerende facader
og/eller som grønne tage. Dog kan flade tage anlægges med tagpap.

7.3

Tage på småbygninger til områdets drift eller køretøjer kan udføres i
gennemsigtigt materiale.

7.4

Glansværdien for tagbelægningen må højst være:
•

20 for tage med en taghældning over 30°;

•

25 for tage med en taghældning under 30°;

•

35 for bebyggelse i tre etager med en taghældning, der ikke
overstiger 30°;

1.1

og udregnes efter ISO 2813-metoden.

7.5

Støjafskærmning på altaner må højst have en højde på 1,8 meter og
en bredde, der ikke overstiger altanens bredde.

7.6

Tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse skal opføres med et ensartet
materialevalg og facadeudtryk.
Skilte og belysning

7.7

Kommerciel skiltning må kun finde sted med tilknytning til erhverv
på den pågældende ejendom og i form af oplysningsskilte med
statisk billede og statisk belysning.

7.8

Der må kun etableres 1 skilt pr. facade ud mod Langrode eller
ét samlet fritstående skilt langs stikvejen fra Langrode, hvor
vejadgangen til området er.

7.9

Skilte på facader må maksimalt have en størrelse på 1 m2, og et
fritstående skilt må maksimalt have en størrelse på 2,5 m2.
Signalmodtagere og ledningsanlæg

7.10

8

6

Signalmodtagere og tilhørende udstyr må ikke være synlige fra
offentlige veje og stier.

Ubebyggede arealer

8.1

De ubebyggede arealer skal fremstå som grønne arealer, og der må
kun opføres legeredskaber og opholdsmøbler. Dog kan terrasser og
støjskærme opføres på de grønne arealer inden for byggefelterne.

8.2

Mindst 20 % af grundens areal skal tilvejebringes som
opholdsarealer for lokalplanområdets beboere på terræn.

8.3

Parkeringsarealer, der er synlige fra Langrode, skal afskærmes mod
Langrode med levende hegn eller anden beplantning, der må ikke
overstige en højde på 1,3 meter.

8.4

Støjafskærmning må ikke etableres i form af støjvold.
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8.5

Fællesarealer og ubebyggede arealer uden for parkeringspladserne
må ikke anvendes til oplagring af både, køretøjer og
påhængskøretøjer.
Terrænregulering

8.6

Niveauplanen i lokalplanområdet fastlægges til kote 6,25 (DVR90).

8.7

Terrænet må ikke reguleres med mere end ± 1 meter. Dog kan der
reguleres i en nedadgående retning til niveauplanen i den vestlige
del af området, som er indtegnet på kortbilag 1.
Belysning

8.8

9

Belysning i området må kun placeres langs adgangsveje,
parkeringsarealer og stier samt på facade ved indgangspartier.
Belysningen skal udføres i en nedadrettet lyssætning, og på de
ubebyggede arealer skal det være med parkarmaturer med en
lyspunkthøjde, der ikke må overstige 3,5 meter.

Forudsætninger for ibrugtagning

9.1

Ny bebyggelse skal være tilsluttet den kollektive vandog varmeforsyning. Dog gælder særlige undtagelser for
lavenergibebyggelse.

9.2

Vejadgang og parkeringspladser skal etableres før ny bebyggelse
tages i brug.

9.3

Separatkloakering af regn- og spildevand skal etableres på egen
grund før ny bebyggelse tages i brug.

10
10.1

Servitutter
Følgende tilstandsservitutter ophæves:
Servitut på matr. nr. 1389 tinglyst den 17.11.1961 af Aabenraa
Kommune angående udsigt mv.
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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.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 102 er vedtaget af Aabenraa byråd den XX. måned
2017.
Forslaget er offentliggjort den XX. måned 20XX.
Pbv.
Thomas Andresen			
Niels Johannesen
Borgmester				Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af et erhvervsområde,
på vest siden af hjørnet mellem indfaldsvejen Langrode og den mindre vej
Næstmark. I forhold til Aabenraa by ligger området umiddelbart vest for
Aabenraas bymidte, tæt på den nordlige ende af byens gågade.
Omkring området findes et blandet boligområde med etagebebyggelse og
villaer i primært 2 etager mod nord, uddannelsesinstitutioner, mindre erhverv samt kirkegård mod syd, blandet let og tungere erhverv mod vest og
et ældrecenter mod øst.
Syd for området går en sti mellem kirkegården og det tyske gymnasium, der
forbinder Næstmark med Forstalle og derved de bagvedliggende institutioner
samt campusområdet.
Området ligger ca. 600 m fra den nordlige del af gågaden mod øst. Dertil er
gode trafikale for køretøjer til og fra området at komme til både Haderslevvej mod øst og Løgumklostervej mod vest og derfra til motorvejen.

Eksisterende forhold

Området afgrænses af vejene Næstmark og Langrode mod nord, syd og øst
som vist på kortbilag 1.
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,1 ha., der er bebygget med
nedfaldne og tomme erhvervsbygninger.
Terrænet i lokalplanområdet ligger i niveau med Langrode og Kolstrup, der
er svagt stigende op mod Vestvejen. Terrænforskellen inden for lokalplanområdet er i største omfang omkring 2 meter, idet terrænnet stiger fra kote
5,25 til 7,75 fra øst mod vest (DVR90). Dog stiger terrænet op til kote 10,25
inden for de sidste 36 meter af den vestlige del af området.
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter matr. nr. 1389, samt en mindre del af 1380, Kolstrup
under Aabenraa, som vist på kortbilag 1. Området er i byzone.
Områdets anvendelse
Hensigten med tæt/lav og etagebebyggelse er at muliggøre et tæt boligliv i
området primært tiltænkt mindre boligenheder, såsom toværelses lejligheder, kollegie, ungdomsboliger, institutioner og seniorboliger.
Der gives mulighed for at indpasse lettere erhverv i området, der dermed
ikke må ændre områdets karakter som boligområde. Det indebærer, at erhvervet skal opfylde de nødvendige miljøkrav såsom støj og lugtgener samt
ikke medføre et væsentligt øget behov for parkeringspladser og sikre sig det
nødvendige antal parkeringspladser. Dertil skal skiltning, butiksfacader, udstillingsvinduer mv. tilpasses boligområdets æstetiske karakter.
Udstykning
Ved udstykning af området, skal den enkelte ejendom sikres vejadgang og
det nødvendige antal parkeringspladser. Det kan ske via privat eller fællesvej
og fællesparkering, med adgang til Langrodes sydgående stikvej.
Udstykning skal følge den gældende lovgivning på området, pt. Udstykningsloven.
Veje, stier og parkering
Vejadgangen til området skal etableres fra den eksisterende sydgående stikvej fra Langrode. Det er med hensigten at samle og holde trafikken på den
allerede befærdede Langrode, hvor der er bedre vejforhold end på Næstmark
med cykelsti og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Dertil er hensigten at
ikke øge om trafikken på Næstmark, der lægger mere op til at være en stille
vej med bedre plads til bløde trafikanter og rekreative områder samt grænser den op til bl.a. ældreboliger, den grønne sti, det tyske gymnasium og
kirkegården. Der er vist principper for vejadgangen i kortbilag 2.
På baggrund af samme grundtanke som med vejadgangen skal parkeringspladser etableres på egen grund for at samle trafikken tilhørende området på
selve området. Det er muligt det er muligt at etablere pladser som carporte,
cykelskure og lignende i den forbindelse. Parkeringsarealer skal udlægges
med hensyn til antal af beboere og besøgende, herunder forventede butiksbesøgende, samt udformes et tilstrækkeligt antal handicappladser, jf. BR15.
For at understøtte de eksisterende forbindelser og deri en god tilgængelighed for gående i området skal en sti udlægges på tværs af området for at
sikre, at lokalplanområdets beboere får en god adgang til stien syd for lokalplanområdet og derfra videre til institutioner mm.
Hensigten med fast belægning for vej-, sti- og parkeringsarealer er at sikre
god belægning for eksempelvis svagt gående, folk i rullestol mv., som anvendelsen i området også lægger op til. I forhold til antal parkeringspladser og
udformning af arealer henvises til kommunens gældende parkeringsregulativ
og DS-håndbog 105.
Bebyggelsens omfang og placering
I lokalplanområdet er udlagt ét byggefelt, hvor al bebyggelse skal holdes
indenfor; herunder også udbygninger såsom altaner og balkoner. Byggefeltet er udlagt med henblik på skabe en hensigtsmæssig afstand fra skrænten
mod øst samt en passende afstand fra Næstmark og Langrode i tråd med
øvrig bebyggelse langs disse veje for at bibeholde deres respektive karakter.
Inden for byggefeltet må tæt/lav og etagebebyggelse bygges i op til tre etager med en bebyggelseshøjde på 12,5 meter og bebyggelsesprocent på højst
80 % for den enkelte ejendom. Det er med hensigten at understøtte en fortætning i området, hvor flere kan samtidig få gavn af de forskellige tilbud og
forbindelser i området og være med til at understøtte dem.
Imidlertid gives mulighed for at bygge med en bebyggelseshøjde på op til 15
meter, hvis taget er opført med et saddeltag med hældning på 25-35 grader
og facadevæggen ikke overstiger en højde på 10,5 meter til nederste tagkant. Det er dels for at muliggøre at opsætte tekniske anlæg på loftarealet
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såsom ventilationssystem osv. og dels muligheden for fortætning med et
stejlt tag, som meget af boligbebyggelsen nord for området har. Begrænsningen med facadevæggen er for at sikre, at der ikke opføres bebyggelse
med fladt tag på 15 meter i strid med områdets overordnede helhedsvirkning.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Tæt/lav og etagebebyggelse
Tæt/lav og etagebebyggelse skal udføres med et ensartet materialevalg og
facadeudtryk. Det kan bedømmes ud fra det først bebyggede, men det kan
også indebære et totalt facadeskift.
Materialevalget for tæt/lav og etagebebyggelse i lokalplanområdet tager
udgangspunkt i facademateriale på boligbebyggelsen øst for området for at
viderebringe karakteren i det eksisterende boligområde mod øst sammen
med omdannelsen og derved understøtte en helhedsvirkning i området.
Bebyggelsens ydervægge skal fremstå som facader af tegl, hvilket rummer
både pudsede og blanke tegl. For at give mulighed for variation i facaderne,
kan facaden brydes i mindre partier med træbeklædning, glas og zink og
udbygninger såsom altaner og balkoner opføres i andet materiale.
Tage må kun anlægges med tagsten, som grønt tag og/eller med energiproducerende blanke facader. Tagsten er i tråd med områdets karakter, og
muligheden for grønne tage og energiproducerende blanke facader såsom
stenurter og solcelleanlæg er for at understøtte den bæredygtige agenda.
Dog kan flade tage udføres i tagpap.
Glansværdien for tagbelægningen er fastsat ud fra en vurdering af, hvilken
refleksion taget kan medføre i forhold til nabo tålegrænsen. Den højeste
glansværdi er sat til 35 for bebyggelse i tre etager med en taghældning, der
ikke overstiger 30°. Det er på baggrund af en vurdering om, at en høj bebyggelse med rimelig fladt tag ikke vil kunne medføre væsentlige genskinsgener for naboerne. Den eneste tre etagers bygning i området ligger nord for
lokalplanområdet, og derved vil genskin fra bebyggelsens tage ikke være et
problem i forhold til solens færden. Syd, vest og øst for området er bebyggelsen primært i én etage, og derved er taget ikke synligt.
Små bygninger
Facader på bebyggelse til områdets drift eller køretøjer kan også fremstå i
træ, stål eller eternit plank samt med tagfacade i lettere gennemsigtigt materiale såsom plast eller glas, der tillader dagslys i skure.
Øvrigt
I tråd med formålet om at skabe et attraktivt boligområde er bestemmelser
optaget vedrørende støjafskærmning, skiltning samt signalmodtagere og
tilhørende udstyr.
Kommerciel skiltning må kun finde sted med tilknytning til erhverv på den
pågældende ejendom og i form af oplysningsskilte med statisk billede og
statisk belysning, dvs. ikke bevægende billeder eller belysning såsom video
eller blinkende spots. Dette er med henblik på, at skiltet ikke generer naboer
eller forstyrrer kørende ad Langrode. Der må kun 1 skilt pr. facade ud mod
Langrode eller ét samlet fritstående skilt ved vejadgangen til lokalplanområdet. Hensigten er at understøtte områdets karakter som boligområde med
fællesskiltning samt begrænsning på antallet med enten facadeskiltning eller
ét fritstående skilt med en maksimal størrelse på enten 1 m2 for facadeskiltning og 2,5 m2 for fritstående skilt.
Hensigten med at signalmodtagere og tilhørende udstyr ikke skal være synlige fra offentlige veje og stier er, at modvirke at facadens udtryk bliver i højere grad præget af forskellige størrelse og farvet paraboler og antenner; og
dermed modvirke helhedsvirkningen i området.
Ubebyggede arealer
For at sikre en udvikling af området til et attraktivt boligområde skal mindst
20 % af grundens areal tilvejebringes som opholdsarealer på terræn, og de
ubebyggede arealer skal fremstå som grønne arealer. Det senere skal forstås
som fx græsarealer beplantet med grupper af træer og buske eller solitære
træer. Som led i at tilvejebringe opholdsarealer er mulighed for at etablere
legeredskaber og opholdsmøbler.
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For at bibeholde områdets grønne karakter må støjafskærmning ikke etableres i form af støjvold og parkeringsarealer synlige fra Langrode afskærmes
med levende hegn eller beplantning med en højde på maks. 1,3 m. Højden
er lav for at stadig give mulighed for, at folk kan se over en eventuel hæk
eller lignende. Dertil må fællesarealer samt ubebyggede arealer uden for
parkeringspladserne ikke anvendes til oplagring eller placering af både, køretøjer og påhængskøretøjer.
Niveauplanen i området er fastsat til kote 6,25 (DVR90) og terrænregulering
må ikke overstige ± 1 meter. Dog er muligt at foretage en større terrænregulering i en nedadgående retning til niveauplan i den vestlige del af området, hvor der er en markant stigning fra kote 7 til 10,25 (DVR90). Bygherre
skal være opmærksom på, at der ved terrænregulering må tages hensyn til
jordskred, overfladevand, den eksisterende jordforurening på V1 (se kortbilag 3) osv.
For at synliggøre forbindelserne i området og ikke give lysgener i boligområdet skal belysning etableres med en nedadrettet lyssætning og på ubebyggede arealer som parkarmaturer med en lyspunkthøjde, der ikke må overstige
3,5 meter. Belysning må kun placeres langs adkomstveje, parkeringsarealer
og stier samt som facadebelysning ved indgangspartier. Det anbefales bygherre at tage hensyn til lysforurening ved at vælge lyspærer med omhu, fx
kun at vælge den nødvendige lysstyrke for at mindske om overflødigt lysspild.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for rammeområde 1.1.055.B
i kommuneplantillæg nr. 30 - Byomdannelse ved Vestvejen.
Rammeområde 1.1.055.B er i Kommuneplan 2015 udlagt til boligområde i
form af tæt-lav og åben-lav boliger, offentlige formål samt anlæg til områdets forsyning og erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde. Der kan etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 1.
Rammeområdet giver mulighed for at bygge i en bygningshøjde på højst 10
meter og i op til 3 etager. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 40 % og
grundstørrelsen til min. 400 m2.
Området ligger i byzone.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelser, og derfor der sideløbende med lokalplanen udarbejdet
kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune. Der
er forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget indkaldt ideer og forslag
ved annoncering den 16. november 2016. Kommunen har ikke modtaget
bemærkninger som følge af annonceringen.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet udgør den østlige del af Lokalplan M72, og Lokalplan nr.
102 erstatter denne del af området i Lokalplan M72.
Arkæologi
Museum Sønderjylland har ikke registreret fortidsminder inden for planområdet, der i øvrigt for en del allerede er bebygget og planeret. Eventuelle
ukendte fortidsminder må derfor formodes at være destrueret ved de tidligere anlæg i området. Derfor vurderer museet, at der ikke er risiko for at støde
på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde, og en arkæologisk forundersøgelse er ikke nødvendig.
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet
alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg,
skal anlægsarbejdet (jf. museumsloven § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev adviseres.
Miljø
Skyggevirkning
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Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 15 meters højde, der er
højere end bebyggelsen i lokalplanområdet samt det umiddelbare nærområde. Dog findes andre etageejendomme på op til 15 meters højde i området
såsom karréen på Grønnevej/Kolstrup, der ligger ca. 55 meter fra lokalplanområdet.
Der er forholdsvis stor afstand til den nærmeste nabobebyggelse. Samlet
set vurderes det, at den bebyggelse lokalplanen giver mulighed for kun i begrænset omfang vil give skyggegener for den omkringliggende bebyggelse,
da afstanden til disse er meget stor. Skyggerne indtræffer primært på tidspunkter, hvor der ikke må forventes udendørs ophold og hvor generne derfor
vurderes at være begrænsede.
Jordforurening
Lokalplanområdet ligger i byzone og er derved klassificeret som lettere forurenet, jf. Jordforureningslovens § 50 a. Dertil er matr.nr. 1380 kortlagt på
vidensniveau 1 (V1) dvs. der er kendskab til aktivitet, der kan have medført
jordforurening.
Flytning af jord skal følge Jordflytningsbekendtgørelsen og Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning. Det indebærer en
maksimum sagsbehandlingstid samt krav om jordprøver og tilladelser. Antallet af jordprøver afhænger af modtager og aftales med miljøafdelingen i
Aabenraa Kommune.
Støj og vibrationer
I lokalplanområdet og med anvendelsen i Lokalplan nr. 102 er forhold, der
kan forårsage behov for foranstaltninger mod støj og vibrationer for boligbebyggelsen og opholdsrum. Det indebærer dels muligheden for at indpasse
lettere erhverv i et etageboligområde samt at lokalplanområdet grænser op
mod Langrode, der servicerer erhverv i nærområdet og er klassificeret som
vejklasse 2; øvrig primær trafikvej (gennemfartsveje). Vejklasse 2 skal både
tilgodese fremkommelighed og god sikkerhed for biltrafikken. Denne vejklasse bliver udformet for en hurtig og sikker afvikling af den gennemkørende
trafik. Den nyeste trafiktælling på vejen er fra 2014 og viser en årsdøgntrafik
på 2595, der vil forårsage støjgener for boligbebyggelse ud mod Langrode.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes, der i forbindelse med lokalplanens anvendelse og beliggenheden begrænser sig til
støj fra virksomheder og vejtrafik.
Luft- og lugtgener
Umiddelbart vest for lokalplanområdet er et autoværksted, der tilbyder undervognsbehandling. Overfladebehandlende virksomheder såsom autolakerer
er klassificeret som miljøklasse 4-5, jf. Miljøstyrelsens Håndbog om Miljø og
Planlægning. For virksomheder i miljøklasse 4 og 5 anbefales hhv. min. 100
og min. 150 meters afstand fra boliganvendelse.
Der kan imidlertid være betydelige forskelle i karakteren af den enkelte virksomheds forurening og forureningen fra den konkrete virksomhed er vurderet i en særskilt miljøredegørelse. Miljøscreeningen viser, at det eksisterende
autoværksted ikke er til hinder for boligudvikling indenfor lokalplanområdet.
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen og skal ledsages af en
redegørelse for den visuelle påvirkning, jf. Planlovens § 16 stk. 3. Lokalplanområdet ligger i en afstand på ca. 1,1 kilometer fra kysten og bagved høj
bebyggelse på terræn i op til 16 meter (DVR90). Lokalplanen tillader bebyggelse i op til 15 meter på et niveauplan i kote 6 (DVR90), hvorfor bebyggelsen ikke vil være synlig og derved ikke påvirke kysten visuelt.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området ligger indenfor varmeplanens forsyningsområde 0001F – fjernvarme. Varmeplanen fastlægger ikke tilslutningspligt, men giver forbud mod
nyetablering af elvarme i eksisterende og ny bebyggelse. Lokalplanen fastlægger dog, at ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.
I lokalplanens punkt om retsvirkninger vil dog være opført, at kommunen
skal dispensere fra bestemmelserne for ibrugtagning, når bebyggelsen opfø-
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res som et lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås bebyggelser, der
opfylder gældende klassifikationskrav til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i forsyningsområdet for ARWOS Forsynings
vandforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa
Kommune, der angiver, at området er fælleskloakeret. Der skal separatkloakeres indenfor lokalplanområdet.
Affald
I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere og beholdere i henhold til affaldsregulativet for husholdningsaffald.
Affaldsbeholdere skal placeres således, at renovationskøretøjer uhindret kan
køre frem til beholderne samt tages højde for eventuelle lugtgener.
Servitutter
Der er tinglyst en række tilstandsservitutter på de ejendomme,
som lokalplanen omfatter. Af disse aflyses servitutten på matr. nr.
1389 tinglyst den 17.11.1961 angående ”udsigt mv”, der pålægger
ejendommene i området et oversigtsareal på hjørnet ved Langrode/
Næstmark og stikvejen fra Langrode. Hensyn til oversigten er taget
med i det fastlagde byggefelt, der tillader bebyggelse nærmere
Langrode end tilstandsservitutten tillader. De øvrige bestemmelser i
denne servitutten er aflyst med Lokalplan M 72. Dertil er del af pkt.
1 og 4 aflyst i servitutten på matr. nr. 1380 og 1389 tinglyst den
01.03.1993 angående ekspropriation ang fri udsigt mv. Del af punkt
1 er aflyst for, hvad angår byggelinjen med en 15 meters afstand
fra Langrodes vejmidte. Dertil ophæves punkt 4, der fastlægger
bestemmelser vedrørende bygningernes udstrækning og højde.

Miljøscreening

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

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

2.

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

3.

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

Lokalplanen er ikke omfattet af pkt. 1 eller 2.
Screening
Der er foretaget en screening af, om planlægningen kræver yderligere miljøvurdering i form af udarbejdelse af en miljørapport. Det er i screeningsrapporten vurderet, at de ændringer som planerne medfører, kun betyder
en uvæsentlig ændret påvirkning af miljøet i forhold til den nuværende situation. Planerne er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf.
lovens § 4, stk. 2, jf. bilag nr. 2.
Konklusion
Det vurderes på baggrund af screeningen, at Lokalplan nr. 102 ikke vil få
væsentlige indvirkninger på miljøet. Byrådet har på den baggrund besluttet,
at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af Lokalplan nr. 102. Beslutningen er offentliggjort sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
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Tilladelser og dispensationer fra anden
lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks.
stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der
berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes.
Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt der
skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte.
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. Grave- og anlægsarbejde
kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, idet arealet ligger
indenfor indvindingsopland til vandværk og indenfor område med særlige
drikkevandsinteresser.
Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.
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KORTBILAG 1
LOKALPLANOMRÅDETS
AFGRÆNSNING
DATO: 12.01.2017
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KORTBILAG 2
DISPOSITIONSPLAN
DATO: 12.01.2017
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KORTBILAG 3
JORDFORURENING
DATO: 09.02.2017
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 med
senere ændringer - § 58, stk. 1 nr. 6, 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
Planklagenævnet.
Klager skal som udgangspunkt være skriftlige og kan sendes til plan@
aabenraa.dk, eller som brevpost til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Planklagenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr på 900 kr.
for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.
Planklagenævnet kan tilbagebetale gebyret, hvis du får helt eller delvis
medhold i din klage.
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 Planklagenævnet
bestemmer andet.
Planklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6
måneder fra afgørelsens modtagelse.
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Forslag til Lokalplan nr. 102
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde
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Offentliggjort den XX. måned 2017
Tryk: Aabenraa Kommune.
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Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
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