Forslag
Lokalplan nr. 105
Multihal i Nørre Hostrup

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

Byrådet har modtaget et fælles ønske fra en række foreninger i Nørre Hostrup om at få muligheden for at etablere en multihal i tilknytning til landsbyens forsamlingshus; se kortbilag 3. Det ønske vil byrådet imødekomme
og ser det samtidigt hensigtsmæssigt at sikre områdets funktion som et
samlingspunkt for det lokale liv i Nørre Hostrup, som det har været i mange
år. For at sikre muligheden for at kunne etablere en multihal på et begrænset areal, er også sikret mulighed for en hensigtsmæssig etablering af parkeringspladser. Det indebærer også tilhørende henvisningsskilte om, hvor
parkeringspladserne er, da de to områder i lokalplanen ligger adskilt med en
ejendom mellem dem.

Dokumentet Lokalplan nr. 105 indeholder lokalplanbestemmelserne for et
rekreativt område ved Nr Hostrupvej/Egvadvej, Nørre Hostrup, 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. 105 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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Lokalplanbestemmelser

LOKALPLAN NR. 105
Multihal i Nørre Hostrup
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 sikre området fortsat kan være et lokalt samlingspunkt i Nr.
Hostrup;
at muliggøre etableringen af en multihal;
at sikre de nødvendige parkeringsmuligheder og tilhørende
henvisningsskilte til områdets anvendelse;

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Nr. Hostrup, Egvad
Matrikel nr.: 75, 99 samt del af 180

2.2

3

Lokalplanområdet ligger i landzone.

Områdets anvendelse

3.1

Delområde 1 udlægges til fritids- og ferieformål.

3.2

Delområde 2 må kun anvendes til parkering i tilknytning til
anvendelse i delområde 1.

4

Udstykninger

4.1

Området må ikke udstykkes.

5

Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgangen til delområde 1 må ikke placeres nærmere end 25
meter fra vejkrydset ved Nr. Hostrupvej og Egvadvej.

5.2

Ved etablering af multihal skal etableres minimum 1 parkeringsplads
pr. 24,75 m2 etageareal af den samlede bebyggelse.

5.3

Handicap-parkeringspladser skal etableres i delområde 1 med en
handicapvenlig belægning.

5.4

Ved etablering af parkeringspladser i delområde 2 skal
henvisningsskilte til parkeringspladsen etableres både langs Nr.
Hostrupvej og Egvadvej. Dog kan fraviges fra denne bestemmelse,
hvis kommunalbestyrelsen tillader en mere hensigtsmæssig løsning
for placering eller udformning af henvisningsskiltene.

6
6.1

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocenten for delområde 1 må ikke overstige 60 %.
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6.2

Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 meter, og der må
højst bygges i to etager. Dog kan en multihal opføres med en
bygningshøjde på op til 10 meter.

6.3

Det bebyggede areal må ikke overstige 1.175 m2.

6.4

En multihal med en højde på op til 10 meter må bygges i skel.

6.5

Delområde 1 må kun bebygges inden for byggefelterne som vist i
kortbilag 2.

6.6

Tekniske anlæg til områdets forsyning kan placeres uden for
byggefelterne.

6.7

Delområde 2 må ikke bebygges.

7

Bebyggelsens ydervægge skal fremstå som pudsede eller blanke
tegl. Dog kan op til halvdelen af ydervæggene fremstå som lette
facader.

7.2

Taghældningen skal være mellem 25° og 45° og skal opføres som
saddeltag og/eller valmtag. Småbygninger og tekniske anlæg kan
dog opføres med mindre taghældning eller fladt tag.

Ubebyggede arealer

8.1

Lokalplanområdet skal holdes grønt i de ubefæstede og ubebyggede
arealer.

8.2

Lokalplanområdet må ikke anvendes til oplagring af både, køretøjer
og påhængskøretøjer eller containere.

8.3

Der kan etableres cykelparkerings- og offentlige affaldsstativer uden
for byggefelterne i delområde 1.

8.4

Lokalplanområdet må kun skiltes med henvisningsskilte,
informationstavler og navneskilte.

8.5

Skilte må kun belyses med statisk bagbelysning eller spots, der har
en nedadrettet lyssætning og statisk belysning.

8.6

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.

9

Forudsætninger for ibrugtagning

9.1

Regn- og overfladevand fra området skal bortskaffes ved nedsivning
på egen grund eller udledning til recipient.

9.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vand- og varmeforsyning,
medmindre bebyggelsen er en lavenergibebyggelse.

9.3

Ved behov for parkering i delområde 2, skal disse parkeringspladser
med tilhørende henvisningsskilte være etableret.

10
10.1

6

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

8

Ad § 9.2 Jf. Planlovens § 19
stk. 4 og § 21a

AABENRAA KOMMUNE

Bonusvirkning
Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig
tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 i henhold til § 15 stk. 4 til
opførelse af bebyggelse og i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser i §§ 6.2-6.5 og 7.1 og 7.2.
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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. 105 er vedtaget af Aabenraa byråd den XX. måned
2017.
Forslaget er offentliggjort den XX. måned 2017.
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 omfatter to adskilte områder beliggende i centrum af den
mindre landsby Nørre Hostrup. Det større af lokalplanens områder ligger
umiddelbart syd for vejkrydset Nr. Hostrupsvej og Egvadvej, og det mindre
område ligger vest for Nr. Hostrupsvej; ca. 35 meter nordvest for det større
område.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Nørre Hostrup, der består primært af boligbebyggelse såsom parcelhuse med nogle enkelte erhverv, der ligger på større
ejendomme. Delområderne er begge meget begrænset i størrelse med få
umiddelbare muligheder for udvidelse i og med de ligger centralt i området.
Lokalplanens delområde 1 er bebygget med et forsamlingshus og er afgrænset af Nr. Hostrupvej mod nordvest og Egvadvej mod nordøst. Delområde 2
ligger omkring 35 meter nordvest for delområde 1, bag ved Egvadvej samt
en ejendom.
Omkring lokalplanområdets delområde 1 findes parceller i en til to etager
med levende hegn rundt om ejendommen undtaget mod syd, hvor der ligger
et erhverv på en større ejendom. Delområde 2 grænser op mod Nr. Hostrupvej samt to parceller og en mindre bebyggelse tilknyttet landbrug.
Nr. Hostrupvej er hovedåren i landsbyen og dermed den mest trafikerede
vej. Dertil forbinder den landsbyen med Rødekro og derigennem med motorvejen E45. Det har betydning for de trafikale hensyn lokalplanområdet er
berørt af i forhold til krydset ved Nr. Hostrupvej/Egvadvej og vejadgangen til
lokalplanområdet. Dertil er en udsigtsservitut for krydset, der er beskrevet
nærmere under afsnittet Servitutter. Disse forhold er taget med i udarbejdelsen af lokalplanens bestemmelser.
Del af området ligger inden for skovbyggelinjen samt i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitrat-følsomme indvindingsområder
(NFI). Lokalplanen vil ikke have særlig virkning på disse, hvilket er beskrevet
nærmere under afsnittet Miljø.
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter matr. nr. 75, 99 samt en mindre del af 180, Nr. Hostrup, Egvad.
Hele området er og forbliver beliggende i landzone.
Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1.
Områdets anvendelse
Anvendelsen er fastlagt til ferie- og fritidsformål, såsom forsamlingshus,
multihal, kro med lokaler til udlejning mv. Hensigten er at sikre, at området
forsat kan virke som et lokalt samlingspunkt med mulighed for at afholde
lokale arrangementer og lignende. Fordi delområde 1 med forsamlingshuset
ikke kan rumme mange parkeringspladser, er delområde 2 udlagt til parkering for at forbedre mulighederne for parkering til anvendelsen i delområde
1.
Der gøres opmærksom på, at bebyggelse med støjende aktiviteter skal overholde de vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder mod nærmeste nabo.
Udstykning
Udstykning af området er ikke tilladt for at sikre, at der er tilstrækkeligt areal til at kunne realisere lokalplanens formål.
Veje, stier og parkering
Der er optaget bestemmelser i lokalplanen om vejadgang, parkeringspladser
og henvisningsskilte til parkeringspladser.
Vejadgangen til delområde 1 må ikke placeres nærmere end 25 meter fra
vejkrydset ved Nr. Hostrupsvej og Egvadvej for at sikre en hensigtsmæssig
ind- og udkørsel i området med hensyn til vejkrydset.
For at sikre en hensigtsmæssig etablering og placering af parkeringspladser
i området er optaget bestemmelser om, at handicap-parkeringspladser skal
etableres med en handicapvenlig belægning i delområde 1; tæt på anvendelsen i området. I forhold til handicapvenlig belægning henvises til DS-håndbog 105. Der er fastsat et antal parkeringspladser på minimum 1 parkeringsplads pr. 24,752 ved etablering af multihal. Antallet er fastsat ud fra det
forventede antal besøgende til den ønskede multihal af bygherre/foreningen.
De 24 m2 tager udgangspunkt i den samlede bebyggelse, fx forsamlingshus
og multihal. Derved vil etableringen af en multihal i tilknytning til det eksisterende forsamlingshus kræve minimum 54 parkeringspladser.
Ved etablering af parkeringspladser i delområde 2 skal henvisningsskilte
etableres langs Nr. Hostrupvej og Egvadvej. Det er med hensigten om at
oplyse kørende om parkeringspladsen, der ligger adskilt fra delområde 1, og
derved mindske risiko for parkering langs vejkant og lignende.
Bebyggelsens omfang og placering
Hensigten med at i delområde 1 fastsætte bebyggelsesprocenten til 60 % og
give muligheden for, at en multihal kan etableres i en højde på maks. 10 meter samt i skel er, at lokalplanområdet kan rumme en multihal. Foreningerne
i Nørre Hostrup har lavet en aftale med naboen om, at naboen tillader etableringen af en multihal i skel.
For al anden bebyggelse end multihal gælder en bygningshøjde på maks. 8,5
meter og der må bygges i maks. to etager af hensyn til bebyggelseskarakteren i nærområdet. Dertil er bestemmelser om det bebyggede areal medtaget
for at sikre, at grunden holdes forholdsvis åbent men at der stadig er mulighed for anderledes placering af bebyggelsen.
Delområde 1 må kun bebygges inden for byggefeltet, der er udlagt med hensyn til en hensigtsmæssig afstand fra vejkant og naboen samt udsigtsservitutten. Delområde 2 må ikke bebygges, da området alene kan anvendes til
parkering.
Bebyggelsens ydre fremtræden
For at imødekomme bestemmelsen i rammeområde 2.8.003.L om tilpasning
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til eksisterende bebyggelse, er fastlagt materialer, tagform og -hældning. For
at indpasse ny bebyggelse i lokalplanområdet til den herskende byggetradition i nærområdet skal facaderne fremstå som pudsede eller blanke tegl. Dertil er mulighed for at opføre facadepartier i lettere facader, der dels er en del
af det foreliggende byggeprojekt samt afspejler noget af det landlige, som fx
ses i landbrugsbygninger. Tage skal opføres med en taghældning mellem 25°
og 45°, og må kun opføres som saddeltag eller valmtag, herunder kvart-,
halv- og helvalm.
Ubebyggede arealer
Lokalplanområdet skal holdes grønt i de ubebyggede arealer, for at bibeholde
og understøtte områdets grønne karakter.
Der er tilladt cykelparkeringsstativer uden for byggefelterne, for at give muligheden for at placere dem langs den nordvestlige side af væggene på forsamlingshuset.
Bestemmelser vedrørende skilte og belysning er medtaget af hensyn til hhv.
områdets karakter som landsby og de naturrige omgivelser. Med statisk belysning menes konstant lys modsat fx blinkende lys. Dertil skal skiltene være
belyst af ekstern kilde, for at modvirke opsætningen af fx LED-skilte uden at
modvirke opsætningen af digitale skilte med skærme lig e-boglæsere og lignende teknologi, hvor billedet giver lys fra sig. Den nedadrettede belysning
er medtaget i forhold til lysforurening.
Bonusvirkning
Lokalplanen er tillagt bonusvirkning, og derved træder den i stedet for de
fornødne landzonetilladelser.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet indgår i rammeområde 2.8.003.L, der udlægger området
til blandet bolig og erhverv med mulighed for etablering af: jordbrugserhverv
og boliger med tilhørende fællesanlæg og offentlige institutioner samt erhverv, som uden væsentlige genevirkninger kan indpasses i landsbyområderne.
Rammeområdet fastlægger en maks. bygningshøjde på 8,5 m i højst 2 etager og en maks. bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav boligbebyggelse og
40 for tæt-lav boligbebyggelse. Dertil er bestemmelser om, at nybyggeri
ved placering, udformning og materialevalg skal respektere og tilpasses den
egnstypiske byggetradition i det åbne land.
Rammeområdet tillader en større højde for landbrugets avls- og driftsbygninger.
Området er i landzone.

Eksisterende rammeområde

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammeområde 2.8.003.L vedrørende bygningshøjden. Derfor er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen,
der øger bygningshøjden til 10 m for multihaller. Der er blevet afholdt en
foroffentlighed forud udarbejdelsen af tillægget. Der er indkommet et høringssvar fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vedrørende, at området
ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og er et følsomt indvindingsområde.
Forslaget for kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa
Kommune er offentliggjort samtidig som denne lokalplan.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Der findes ingen gældende lokalplan eller byplanvedtægt for området.
Servitutter
Området er pålagt én tilstandsservitut, der ikke strider mod lokalplanens
formål:
Dok om udsigt mv.
05.11.1931 - 919138-43.
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Servitutten pålægger en maks. bygnings- og beplantningshøjde på 1 meter i
del af det nordlige hjørne i lokalplanens delområde 1 for at fastholde den frie
udsigt.
Arkæologi
Museum Sønderjylland har ikke registreret fortidsminder inden for planområdet, der i øvrigt for en del allerede er bebygget og planeret. Eventuelle
ukendte fortidsminder er derfor formodet 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.
Politi
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.v., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og
afvikling. Jf. Færdselsloven.
Miljø
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikke-vandsinteresser (OSD) samt et nitrat følsomt indvindingsområde (NFI). Lokalplanens
realisering vil ikke medføre væsentlig forurening af grundvandet i og med,
at anvendelsen som fritids- og ferieformål såsom multihal og forsamlingshus
ikke er af forurenende karakter. I delområde 1 vil anvendelsen af området
ikke ændres væsentligt i forhold til det nuværende; fra forsamlingshus til
forsamlingshus udvidet med multihal. I delområde 2 kan området blive befæstet som følge af, at der kan etableres parkeringspladser til mindre køretøjer såsom personbiler, cykler og lignende i tilknytning til anvendelsen i
delområde 1.
Skovbyggelinjen
Delområde 1 og del af delområde 2 er indenfor skovbyggelinjen. Mellem
skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, medmindre
projektet er omfattet af en af undtagelsesbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2; herunder nr. 5 om undtagelse i forbindelse med
landzonetilladelse. I tilfælde, hvor der meddeles landzonetilladelse efter
planlovens § 35, stk. 1, til bebyggelse mv. på arealer inden for skovbyggelinjen i landzone, gælder forbuddet i naturbeskyttelsesloven § 17 ikke, da
hensynene til natur og landskab, som er formålet i naturbeskyttelseslovens
§ 17, generelt varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne.
I disse tilfælde vil en opførelse af byggeri mv. ikke kræve en dispensation fra
skovbyggelinjen.
Lokalplanen er tillagt bonusvirkning efter § 35, stk. 1 i henhold til § 15, stk.
4, hvorved lokalplanen træder i stedet de fornødne landzonetilladelser. Derved må der inden for lokalplanområdet opføres bebyggelse efter bestemmelserne i lokalplanens § 6.2-6.5 og 7.
Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Området ligger indenfor ARWOS forsyningsområde. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
I Spildevandsplan 2014-17 er området kloakeret til sanitært spildevand, dvs.
at overfladevand ikke må ledes til kloaksystemet.
Derved skal bygherre tage højde for, hvor regnvandet havner og evt. søge
om fornyet udledningstilladelse/nedsivningstilladelse, hvis afløbsmængden
forøges i forhold til i dag.
Varmeforsyning
Området er omfattet af Varmeplan 2009 for Aabenraa Kommune. Ny be-
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byggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning fra Aabenraa-Rødekro
Fjernvarme.
Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til de respektivt gældende regulativer for borgere og virksomheder.
Hvis erhverv kan leje sig ind i multihallen gælder regulativet for erhvervsaffald. Når private renovatør skal afhente affald fra erhverv er der ikke de
samme krav til indretning af standpladsen af affaldscontainerne som der for
eksempel er ved afhentning af borgernes affald. Hvis det kun er borger der
skal benytte multihallen gælder regulativet for husholdningsaffald. I denne
er der oplistet krav til indretning af standplads og afgangsforhold. I forhold
til pladsen af renovation er det ligeledes vigtigt at sikre der er nok plads til
diverse affaldsbeholder. Her er det igen afhængig af om det kun er borger
der kan benytte multihallen eller om virksomheder ligeledes kan benytte hallen.

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.
Et opmærksomhedspunkt er grundvandsbeskyttelsen, da lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
og nitrat-følsomme indvindingsområder (NFI). Imidlertid er det uden for
indvindingsopland til alment vandværk og uden for BNBO. På baggrund af
områdets beliggenhed og miljøfølsomme anvendelse vurderer kommunen, at
de planlagte aktiviteter i lokalplanområdet ikke udgør en væsentlig fare for
forurening af grundvandet, og derfor kræver projektet ikke en supplerende
grundvandsredegørelse.
Planerne er vurderet til ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens § 4, stk. 2,
og bilag nr. 2.
Konklusion
Det vurderes på baggrund af screeningen, at Lokalplan nr. 105 ikke vil få
væsentlige indvirkninger på miljøet. Byrådet har på den baggrund besluttet,
at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af Lokalplan nr. 105. Beslutningen er offentliggjort sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
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Tilladelser og dispensationer fra anden
lovgivning
Tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven
Etablering af ny bebyggelse indenfor skovbyggelinjen kræver dispensation
fra Aabenraa Kommune.
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 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

15

AABENRAA KOMMUNE

16

Lokalplan nr. 105

Kortbilag

KORTBILAG 2
DISPOSITIONSPLAN
DATO: 12.01.2017
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KORTBILAG 3
ILLUSTRATIONSPLAN
DATO: 12.01.2017
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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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