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Indledning

Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingsloven 1. Loven har til
formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Miljøvurderingen er foretaget af forslag til lokalplan nr. 88 og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2015.
Miljørapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med Aabenraa Kommune.

1.1

Planforslagenes formål og indhold

Planforslagenes formål er at skabe mulighed for etablering af en særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed i umiddelbar nærhed af Højspændingsstation Kassø. Placeringen er valgt, da det ligger nabo til Energinets Højspændingsstation Kassø, hvorved der opnås meget stor forsyningssikkerhed, og da der her er
det tilstrækkelige areal på 285 ha.
Området planlægges til erhvervsformål i miljøklasse 3-5 i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed med tilhørende service-, administrationsog logistikfunktioner samt tekniske anlæg, som er nødvendige for virksomhedens
drift. Lokalplanen fastlægger vejadgang fra Kassøvej og indeholder derudover
nærmere bestemmelser om bebyggelse og beplantning mv. I områdets kant mod
omgivelserne udlægges grønne for-arealer og plantebælter, og hvor planområdet
grænser op til boliger sikres der stor afstand til tekniske anlæg.
Planområdets beliggenhed og afgrænsning er vist på Figur 1-1 og Figur 1-2.

1

Bekendtgørelsen nr. 1533 af 10/12/2015 af lov om miljøvurdering af planer og programmer
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Figur 1-1

Planområdets beliggenhed - oversigtskort.

Figur 1-2

Planområdets afgrænsning – luftfoto.

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 88 NORD FOR HJORDKÆR

1.2

9

Miljørapportens indhold

Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold.
Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet,
herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv
og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en scoping vurderet, at planforslaget kan
have væsentlig indvirkning på miljøet særligt med hensyn til følgende parametre:

›
›
›
›
›

Landskab
Grundvand
Natur, herunder vandmiljø
Trafik, herunder trafikafvikling og sikkerhed
Støj, herunder virksomhedsstøj og trafikstøj

Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder, hvis område
direkte berøres af planforslagene, idet realisering af planen ikke forudsætter andre
myndigheders samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation.
Der har været foretaget høring af potentielt berørte myndigheder – følgende er blevet hørt: Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), Miljøstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Nabokommuner (Tønder) og Museum Sønderjylland.
Der er ikke indkommet bemærkninger om miljøvurdering af andre emner end de
scopede. Disse emner indgår derfor i miljøvurderingen.

1.2.1 Alternativer
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af 0alternativet. 0-alternativet beskriver det scenarie, at planforslaget ikke vedtages,
således at eksisterende anvendelse videreføres.
Placeringen af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed er på
grund af størrelsen og det store strømforbrug afhængig af nær placering af højspændingsstation Kassø. Dette var ligeledes tilfældet for en anden tilsvarende
virksomhedstype omfattet af lokalplan nr. 89, der er endeligt vedtaget i 2016.
Funktionen og arealbehovet, der planlægges for, er ikke sammenligneligt med andre arealudlæg i kommunen, og der er derfor ikke velegnede alternativer til anden
placering i Aabenraa Kommune. Udnyttelsen af planområdet vurderes endvidere
ikke at kunne realiseres på væsentligt andre måder eller med væsentligt andre miljømæssige konsekvenser end hvad lokalplan nr. 88 giver mulighed for. Der er derfor ikke vurderet andre alternativer.
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Under hvert emne i miljørapporten gives en beskrivelse af den nuværende miljøstatus i lokalplanområdet. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af miljøtilstanden ved 0-alternativet, og udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af de
potentielle konsekvenser ved gennemførelse af lokalplanen.

1.2.2 Kumulative projekter
Med lokalplan nr. 89, der blev endeligt vedtaget i 2016, er der planlagt for en tilsvarende anvendelse med store bygningsvolumener, som endnu ikke er realiseret.
Område ligger vest for lokalplan 88 og højspændingsstation Kassø.
Energinet.dk har anmeldt projekt for kabellægning af Kassø-Ensted luftledning.
Ledningen passerer den sydlige del af lokalplanområdet.
Energinet.dk har ligeledes anmeldt projekt for opgradering af Kassø-Frøslevforbindelsen til 400 kV, hvilket bl.a. indebærer udvidelse af Højspændingsstation
Kassø mod vest og udskiftning af sydgående ledninger og master. Aabenraa
Kommune har vedtaget dels forslag til kommuneplantillæg nr. 1 for planlægningskorridoren til ledningen og dels forslag til lokalplan 103 og Kommuneplantillæg nr.
2 for station Kassø, og Miljø- og Fødevareministeriet har offentliggjort VVM for projektet.
Miljøvurderingen af lokalplan nr. 88 beskriver derfor relevante kumulative virkninger ved samtidig realisering af ovennævnte projekter.

1.2.3 Metode
Som grundlag for miljørapportens konsekvensvurderinger er der som udgangspunkt anvendt aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget, dvs.
foreliggende planer og rapporter mv.
Da der er tale om en plan og da der ikke foreligger et aktuelt projekt, er vurderingerne baseret på viden om tilsvarende virksomhedstyper, samt lokalplanens eksempel på hvordan området eventuelt kan udnyttes (illustrationsplanen). Som led i
miljøvurderingen er der endvidere udarbejdet visualiseringer baseret på illustrationsplanen.
Inden for miljørapportens emneområder, er der beskrivelser af relevant miljøstatus
og -mål, konsekvensvurdering af planforslaget, kumulative effekter, afbødende foranstaltninger og overvågningstiltag.
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Ikke teknisk resumé

2.1

Landskab

11

Planområdet ligger i et åbent landbrugslandskab område uden store landskabelige
værdier. Der er ingen landskabsudpegninger, fredninger eller bygge- og beskyttelseslinjer inden for planområdet.
Overordnet er landskabet i dag domineret af store tekniske anlæg. Mod øst grænser planområdet til højspændingsstation Kassø, som er forbundet med en række
luftledninger i alle retninger, hvilket dominerer landskabet i et stort område omkring
stationen. En dobbeltrækket luftledning går gennem planområdets sydlige del
(Kassø-Ensted), og to ledninger passerer i områdets vestlige del (Kassø-Tjele og
Kassø-Skærbæk). Højspændingsmaster i området er godt 40 meter høje, mens 3
eksisterende vindmøller i planområdet er ca. 70 meter høje. Også omkring planområdet findes flere vindmøller og kommunikationsmaster.
Planens påvirkning af landskabet og de visuelle forhold er bl.a. vurderet på baggrund af visualiseringer ved forskellige afstande og fra forskellige vinkler.
Lokalplanen giver mulighed for at realisere en stor bygningsvolumen i op til 20 meters højde, som i forskellig grad vil være synligt i omgivelserne. Anlægget vil ændre
karakteren af det flade og åbne landbrugsmarker inden for planområdet, men højden af bebyggelsen vil være betydeligt lavere end eksisterende tekniske elementer
i området, som i dag dominerer det visuelle indtryk.
Afhængig af afstanden til planområdet vil den nye bebyggelse fremstå mere eller
mindre synligt og også mere eller mindre markant. Påvirkningen vil være størst i
det nære landskab, som opleves omkring Nr. Ønlevvej og Kassøvej. Set her fra
kan bebyggelse i den maksimale højde virke markant. Det gælder især fra de små
landsbyer Nørre Ønlev og Sønder Ønlev, der i dag er har udkig til åbne marker i
planområdet i dag.
Lokalplanens bestemmelser om zoner i planområdet, der sikrer afstand på minimum 150 m til de to landsbyer i forhold til opførelse af bebyggelse, vil medvirke til
at begrænse genevirkningen.
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De eksisterende nord-sydgående hegn i området, er med til at begrænse udsynet i
det flade landskab, især i øst-vestgående kig. Lokalplanen stiller krav om at fastholde dele af hegnene i de grønne for-arealer og i områdets kant, og at supplere
med nye nord-sydgående hegnsbeplantning i områdets kant mod Nørre Ønlev og
Sønder Ønlev. Disse hegn har en væsentlig afbødende effekt især langs Nørre
Ønlevvej.
Set over større afstande vil den nye bebyggelse i mindre grad være synlig fra flere
lokaliteter nord og syd for området, men på grund af de store afstande vil den ikke
fremstå markant. Fra østlige og vestlige retninger vil anlæggets synlighed være
meget begrænset eller skjult af de nord-syd gående hegn i området.
Fra enkelte lokaliteter vil der være kumulative visuelle virkninger, hvis lokalplan 89
vest for station Kassø realiseres med store bygningsvolumener i op til 45 meters
højde. Det gælder primært set fra lokaliteter nord for området, men på grund af de
store afstande vil virkningerne ikke være dominerende eller væsentlig.
Området er i dag uden væsentlig belysning, men det vil ændre sig ved bebyggelse
af området. Lokalplanen stiller bl.a. krav til, at udendørs belysning generelt skal
være afskærmet for at undgå gener for omgivelserne. Selvom lyspåvirkningen vil
være større end i dag, vurderes den ikke at udgøre en væsentlig påvirkning i omgivelserne.
Det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlige skyggegener. Det er forholdsvis få boliger ved Nørre Ønlev, der påvirkes, og de påvirkes kun i relativt begrænset omfang af de store bygninger og nye læbeplantninger ved lavtstående sol fra
vest/nordvest. Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre væsentlige skyggegener.

2.2

Grundvand

Planområdet er beliggende med størstedelen af arealet inden for et område med
særlig drikkevandsinteresse (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Planområdet ligger uden for indvindingsoplande til vandværker (IO) og uden for
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der er ingen vedtagne indsatsplaner
for området.
Jævnfør bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning i områder med særlige
drikkevandsinteresser2, skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Disse virksomhedstyper og anlæg fremgår af Bilag 1 i den tilknyttede vejledning 3.

2

Bkg. nr. 1697 af 21/12/2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikke-

vandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.
3

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
december 2016.
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Der er dog mulighed for at fravige kravet, såfremt det i en redegørelse for kommuneplanlægningen er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.
Det vurderes, at den planlagte anvendelse ikke er virksomhedstype eller anlæg,
der er omfattet af vejledningens Bilag 1 mod placering inden for OSD.
Aabenraa Kommune har ikke ledige erhvervsarealer, der opfylder de lokaliseringskrav som virksomheder af denne type har til arealstørrelse og nærhed til stor
strømforsyning. Funktion og arealbehov er ikke sammenligneligt med andre arealudlæg i kommunen, og der er derfor ikke velegnede alternativer til anden placering
i Aabenraa Kommune – heller ikke uden for OSD/NFI områder.
Realisering af lokalplanens bebyggelse og anlæg vil øge befæstelsesgraden inden
for området og mindske den naturlige grundvandsdannelse fra nedbør i størrelsesordenen 0,6 %. Det vurderes, at den mindskede grundvandsdannelse ikke vil påvirke grundvandsdannelsen til almene vandværker væsentligt, idet planområdet
ikke er grundvandsdannende opland til vandværker.
Den kvantitative og kemiske tilstand af grundvandsforekomsterne er jf. vandplanen
god for både den regionale og den dybe grundvandsforekomst. Sløjfning af markvandingsboringerne vil have en positiv indvirkning på den kvantitative tilstand og
etablering af et grundvandskølingsanlæg på grunden med 100 % reinfiltration vil
ikke have nogen påvirkning på den kvantitative tilstand, hvis det etableres og drives hensigtsmæssigt i forhold til grundvand og overfladevand. Grundvandskøling
med nødforsyningsboringer på grunden og forsyning fra vandværker vil påvirke
den kvantitative tilstand i negativ retning.
Forureningsrisikoen ved den planlagte anvendelse vurderes at være lille og den
ændrede arealanvendelse forventes ikke at påvirke grundvandsforekomsterne negativt, men derimod kan en reduceret nedsivning af nitrat og pesticider forventes.
Derudover indeholder lokalplanen krav til tekniske foranstaltninger til at mindske
påvirkningen af grundvandet, idet alt overfladevand fra befæstede arealer som veje, stier og nødstrømsanlæg i området skal opsamles og afledes via regnvandsbassin med kontrolleret afløb og olieudskiller.
I anlægsfasen vil der kunne blive behov for midlertidig grundvandssænkning f.eks.
ved udgravning til fundamenter og/eller ved anlæggelse af regnvandsbassiner, da
grundvandet generelt står tæt ved terræn. Ved en midlertidig grundvandssænkning
skal det sikres, at der ikke sker uønskede vandstandssænkninger i terrestrisk våd
natur og påvirkning på vandføringen i vandløb. Grundvandssænkning forudsætter
tilladelse fra Aabenraa Kommune.
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2.3

Natur

Planområdet udgøres af opdyrkede landbrugsjorder uden større naturmæssige
værdier. Inden for lokalplanområdet findes et lille beskyttet vandhul på ca. 1500 m²
samt et moseareal på ca. 1 ha, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandhullet er omgivet af en del busk- og trævækst, der kaster skygger i vandhullet.
Hovedparten af mosen er tilgroet med pil og/eller el. Det lille vandhul og mosen er
endvidere omgivet af store landbrugsarealer, og vil derfor formentlig være forholdsvist næringsrigt.
På denne baggrund vurderes de beskyttede naturtyper at have begrænset botanisk kvalitet, og vil formentlig heller ikke være ynglehul for padder, men kan dog
have mindre betydning som lokal 'træde-sten' i faunaspredningen i området.
Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i planområdet, der er beskyttede af habitatbekendtgørelsen, og det vurderes heller ikke sandsynligt, at området er yngle- eller
rasteområder for bilag IV- arter.
Landbrugsbygningerne inden for lokalplanområdet kan dog ikke udelukkes at være
dagsrasteområde for flagermus i sommerperioden, men bygningerne vurderes ikke
at være egnede som overvintringssted for flagermus, bl.a. på grund forstyrrelser fra
landbrugsdrift hen over vinter og uopvarmede staldbygninger. Der er andre tilsvarende bygninger i umiddelbar nærhed der kan anvendes som dagsrasteområder.
Da der ligeledes ikke er egnede beplantninger for flagermus inden for lokalplanområdet, vurderes det, at lokalplanen ikke medfører indgreb i beskyttede arters yngleog rasteområder.
Der findes tre åbne, offentlige vandløb i den vestlige side af lokalplanområdet, der
er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover findes rørlagte dele af
vandløbet. Omlægning af vandløb forudsætter tilladelse fra Aabenraa Kommune i
henhold til Vandløbsloven.
Håndtering af regnvand fra grunden sker i overensstemmelse med Aabenraa
Kommunes kommende spildevandsplantillæg. Der vil blive krav om Lokal afledning
af regnvand (LAR), hvor regnvand fra befæstede arealer opsamles og forsinkes i
regnvandsbassin, grøfter og lignende inden udledning til recipient. På nuværende
tidspunkt forventes overfladevandet forsinket til 1 l/s/ha, svarende til naturlig udledning, inden det udledes til en eller flere af de 3 vandløb i lokalplanområdet. Forsinkelsen vil have en rensende effekt på regnvandet, der i forvejen primært består
af regnvand fra tagflader og i mindre grad fra befæstede arealer med ringe trafikintensitet. På den baggrund vurderes påvirkningen af vandløbet ikke at være væsentlig.
Ved realisering af en tilsvarende virksomhedstype inden for lokalplan nr. 89 vest
for planområdet vil der kunne opstå kumulative effekter. Den nærmere påvirkning
afhænger af de konkrete projekter, men da der stilles krav om forsinkelse af regnvandet til det, der svarer til naturlig afstrømning i begge planområder, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.
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Aabenraa Kommunes krav til recipient og udledningskrav vil blive overholdt. Her
igennem vil der blive taget hensyn til vandløbets hydrauliske og miljømæssige tilstand og mål. Vandområdeplanens kvalitetsmålsætninger vil derfor ikke påvirkes af
betydning.
På grund af den store afstand til Natura 2000-områder vurderes det endvidere
usandsynligt, at planforslagene kan medføre en påvirkning af habitatområder.
Den nordvestlige del af lokalplanområdet er registreret som lavbundsareal, hvor
der ved grundvandssænkning kan være risiko for udledning af okker til vandløb.
Aabenraa Kommune er myndighed i forhold til grundvandssænkning (midlertidige
og permanente) og i forhold til det oppumpede grundvand. Aabenraa Kommune vil
stille vilkår om, at sikre vandets kvalitet ved iltning eller rensning inden det bortledes til vandløb. På den baggrund vurderes en eventuel grundvandssænkning ikke
at medføre væsentlig påvirkning af vandmiljøet.

2.4

Trafik

Med lokalplanområdets nuværende anvendelse er der i dag kun tale om en helt
marginal trafik til dette.
Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Kassøvej, som er en mindre trafikeret
kommunevej med en årsdøgntrafik på ca. 500 biler/døgn. Fra Kassøvej er der forbindelse til E45 via Rødekro. Den direkte forbindelse til Aabenraa går gennem
landsbyen Hjordkær.
I anlægsfasen vil der være trafik til lokalplanområdet med bl.a. råstoffer og byggematerialer. Det forventes, at råstoffer vil kunne tilvejebringes lokalt, hvilket må forventes indebære en øget trafik på Arnhøjvvej og Nr. Ønlevvej. Øvrige materialer vil
formentlig i et vist omfang komme via E45 og dermed også indebære mere trafik
ad Arnhøjvej. I anlægsfasen vil der formentlig kunne blive tale om op til 2-300 lastvogne pr døgn.
Områdets beliggenhed gør, at størstedelen af de ansatte på det planlagte anlæg
må påregnes at komme i egen bil. Med 4-500 medarbejdere og servicekørsel i tillæg hertil skønnes den samlede trafik være i størrelsesordenen 900-1200 køretøjer
pr døgn.
Umiddelbart er trafikken ikke større end at den vil kunne afvikles i et vigepligtsreguleret kryds ved indkørslen til projektområdet fra Kassøvej. Etablering af et separat
venstresvingsspor på Kassøvej og en markering af krydset med midterheller på
Kassøvejs østlige ben kan være hensigtsmæssigt for at tydeliggøre indkørslen til
virksomheden.
Realiseres de byggemuligheder, som er indeholdt i lokalplan 89 for det tilstødende
areal med tilsvarende anvendelse, vil dette afstedkomme en yderligere trafik. Byggemulighederne er her lidt mindre, så et groft bud på en samlet mertrafik hvis begge lokalplaner realiseres vil på det foreliggende grundlag være i størrelsesordenen
op til 2000 køretøjer pr døgn. Det er en markant forøgelse af den nuværende trafik,
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men ikke umiddelbart en trafik som afviklingsmæssigt må forventes at afstedkomme problemer.
Aabenraa Kommune kan fastsætte krav vedrørende bygge- og anlægsarbejdets
udførelse, herunder adgangsveje i byggefasen. Dette kan være relevant for at sikre
adgangsveje, der leder tung trafik uden om de nærmeste boliger ved Nr. Ønlev og
Sdr. Ønlev.
Det kan være relevant at øge tværprofilet på Kassøvej, så det svarer til den anbefalede kronebredde på 11 m for 80 km/t veje i åbent land, heraf min. 8 m befæstet
areal og eventuelt med cykelbane/sti. Vejmatriklen langs Kassøvej er 13-15 m bred
og rummer således umiddelbart plads til udvidelsen på hovedparten af strækningen.

2.5

Støj

Virksomhedsstøj
Virksomhedens støjkilder består typisk af ventilations-, kølesystem og eventuelt
nødstrømsanlæg samt intern kørsel og transport. Derudover vil der skulle opføres
en højspændingsstation (koblingsstation) inden for planområdet. Bortset fra et
nødstrømsanlæg, der kun vil være i drift i forbindelse med test og ved svigt i elforsyningen, må det forventes, at virksomheden og højspændingsstation er i drift hele
døgnet.
Der er få boliger i nærheden af lokalplanområdet. Planforslagets bestemmelser om
friholdte zoner i planområdet, der sikrer afstand mellem boliger og støjende anlæg/aktiviteter vil medvirke til at begrænse støj hos boliger i omgivelserne.
Da vurderingen bygger på et planforslag og ikke et konkret projekt, kan der ikke
beregnes støjniveauer i omgivelserne, men på grund af afstandene mellem boliger
og støjende aktiviteter og anlæg i erhvervsområdet, forventes det, at virksomheden
kan overholde grænseværdierne for støj i omgivelserne. Der er endvidere flere muligheder for om nødvendigt at dæmpe eller afskærme de støjkilder, der er forbundet med drift af virksomheden.
Virksomheden vil skulle overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for virksomhedsstøj. Aabenraa Kommune er myndighed.

Anlægsstøj
I anlægsfasen vil der i en begrænset periode forekomme støj fra almindeligt anvendt entreprenørmateriel såsom gravemaskiner, kraner, dumpere, lastbiler m.m.
Anlægsarbejderne vil foregå i en relativt begrænset periode, men det må forventes,
at boliger tæt ved planområdet vil blive udsat for støjgener, mens arbejdet udføres.
Vejadgangen til byggepladsen i anlægsperioden kan have betydning for støj for de
nærmeste boliger.

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 88 NORD FOR HJORDKÆR

17

Aabenraa Kommune kan fastsætte krav vedrørende grænseværdier og tidsrum for
arbejdets udførelse, samt adgangsveje i byggefasen, fx adgangveje der leder tung
trafik uden om de nærmeste boliger ved Sdr. Ønlev og Nørre Ønlev.

Vejtrafikstøj
Som det fremgår af de trafikale vurderinger skønnes den samlede trafik til en fuldt
udbygget virksomhed i planområdet at blive i størrelsesordenen 900-1200 køretøjer pr. døgn, der via Kassøvej vil fordele sig på vejnettet i området. Dette vil medføre ændringer i støjbilledet langs de berørte veje, hvor øget trafik vil medføre øget
vejtrafikstøj. Normalt opleves ændringer af støjniveau på mere end 2-3 dB som
hørbare, mens mindre ændringer ikke opleves som hørbare.
Der er foretaget overslagsberegninger af vejtrafikstøjen. Den største stigning vil
opleves på Kassøvej og Arnhøjvej, hvor trafikken i dag er lav begge steder - omkring 500 biler i døgnet (ÅDT). En fuldt udbygget virksomhed vurderes at medføre
stigning i vejtrafikstøj på 4-6 dB for de nærmeste boliger langs Kassøvej og Arnhøjvej, hvilket vil være en hørbar stigning. Trafikmængden og dermed støjniveauet
er dog ikke særligt højt, og det vurderes kun at være enkelte boliger beliggende
tættest ved vejene, der vil være påvirket over den anbefalede grænseværdi på L den
58 dB.
Stigningen langs Nr. Ønlevvej vil ligeledes være hørbar, men støjniveauet vurderes
at være betydeligt under 58 dB. Langs Kirkegade i Hjordkær er der i dag en vis
trafikstøj, som forventes at stige med 1-2 dB, hvilket ikke er en hørbar stigning.

2.6

Kumulative effekter

Ved en samtidig realisering af en tilsvarende virksomhed inden for lokalplan 89
vest for station Kassø vil der kunne være kumulative påvirkninger med hensyn til
landskab og visuelle konsekvenser, grundvandsdannelse, vandløb, og trafik og
trafikstøj. Realisering af projekterne for kabellægning af Kassø-Ensted højspændingsledningerne, samt opgradering af Kassø-Frøslev forbindelsen vil have kumulative visuelle konsekvenser og i mindre grad støjmæssige konsekvenser.
De kumulative virkninger er uddybet i de enkelte afsnit.

2.7

Afværgende foranstaltninger

Der er ikke identificeret behov for særskilte afværgende foranstaltninger i planlægningen, end dem der allerede er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.
I miljøvurderingen er der fremhævet opmærksomhed på mulige afværgeforanstaltninger, der afhænger af den konkrete virksomhed, dets konkrete indretning og drift,
herunder disponering på arealet:
Landskab:
Der foreslås ingen yderligere afværgeforanstaltninger end de levende hegn, der
indgår som krav i lokalplanens bestemmelser.
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Grundvand:
Der foreslås ingen yderligere afværgeforanstaltninger end de krav, der indgår i lokalplanens bestemmelser om, at opbevaring af olie mv skal ske på befæstede arealer med opsamling af regnvand, samt at regnvand fra befæstede arealer som veje, stier og nødstrømsanlæg inden for OSD-området skal opsamles og ledes til forsinkelsesbassin før udledning til recipient.
Det kan overvejes, at etablere nedsivning af rent overfladevand fra dele af området
for at mindske påvirkningen på afstrømningsmønstret til områdets vandløb. Olieudskiller ved afledning af vand fra befæstede arealer kan desuden overvejes.
Natur:
Ved eventuelt behov for midlertidig grundvandssænkning i byggefasen i den nordøstlige del af planområdet skal det på grundlag af jordbunds- og vandanalyser vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger i forhold til okkerudledning til
Hvirlå. Foranstaltninger kan bestå i iltning og udfældning af okker. De nærmere
vilkår fastsættes af Aabenraa Kommune.
Trafik:
I anlægsfasen vil det være relevant at fastsætte krav til vejbetjeningen af anlægsområdet for at forebygge eller begrænse nabogener.
Det kan være relevant at øge tværprofilet på Kassøvej, så det svarer til den anbefalede kronebredde på 11 m for 80 km/t veje i åbent land, heraf min. 8 m befæstet
areal og eventuelt med cykelbane/sti. Vejmatriklen langs Kassøvej er 13-15 m bred
og rummer således umiddelbart plads til udvidelsen på hovedparten af strækningen. Samtidig kan etablering af et separat venstresvingsspor på Kassøvej og en
markering af krydset med midterheller på Kassøvej være hensigtsmæssig for at
tydeliggøre indkørslen.
Der vil blive tale om gennemkørende trafik gennem Hjordkær, hvorfor muligheden
for at etablere en forbindelse mellem Kassøvej og Hærvejen kan være relevant for
at lede trafik uden om byen. Løsningen er dyr og kan vise sig ikke at være realisabel. Såfremt genvejen mellem Kassøvej og Hærvejen ikke etableres vil der være
behov for en udbygning af Arnhøjvej og Mjølsvej mellem Kassøvej og Hellevadvej,
svarende til udbygningen af Kassøvej.
Støj:
Det vil være muligt at dæmpe eller afskærme støjkilder, hvis det bliver nødvendigt i
forbindelse med et konkret projekt. Det kan fx ske ved at placere støjkilder indendørs eller ved indkapsling af udendørs støjkilder, etablering af støjvolde eller støjskærme omkring særligt støjende enheder. Det konkrete behov for støjdæmpning
eller –afskærmning kan først vurderes, når der foreligger et konkret projekt.
Aabenraa Kommune kan fastsætte krav vedrørende grænseværdier og tidsrum for
bygge- og anlægsarbejdets udførelse, samt adgangsveje i byggefasen, fx adgangsveje der leder tung trafik uden om de nærmeste boliger ved Nørre Ønlev og
Sdr. Ønlev.
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2.8

Overvågning

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.
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3

Landskab

3.1

Miljøstatus og mål

Planområdet ligger vest for den såkaldte hovedopholdslinje, der markerer isens
udbredelse i sidste istid, Weichsel. Smeltevand strømmede fra isen og dannede de
flade smeltevandssletter, som udgør en stor del af det vestlige Jylland. Området
fremstår i dag fladt, og jordbunden er karakteriseret af sand og grus, som blev
transporteret med smeltevandet. Terrænet inden for lokalplanområdet falder let fra
øst mod vest med en højdeforskel på ca. 5 meter.
Området er i dag et åbent landbrugslandskab, og dyrkede marker udgør størstedelen af området. Markfladerne er overvejende middelstore og fremstår rektangulære. Levende hegn adskiller flere af markerne, og både marker og hegn er nordsydgående. Det skaber en vis struktur i området, hvor det visuelle udsyn generelt
strækker sig mod nord og syd, mens udsynet ofte brydes af de levende hegn mod
øst og vest. Der er stort set ingen skove i landskabet.
To gårde ligger inden for planområdet i nærheden af landsbyerne Nørre Ønlev og
Sønder Ønlev, der ligger henholdsvis øst og syd for planområdet. Der er generelt
få fritliggende bebyggelser i landskabet uden for landsbyerne.
Mod vest grænser planområdet til højspændingsstation Kassø. Højspændingsstation Kassø er omgivet af beplantning, hvilket til en vis grad mindsker dens synlighed i landskabet. En del af stationens tekniske elementer er højere end beplantningen og fra stationen løber en række luftledninger i alle retninger, hvilket dominerer landskabet i et stort område omkring stationen. En dobbeltrækket luftledning
går gennem planområdets sydlige del (Kassø-Ensted). I midten af planområdet
står tre vindmøller på række. Også omkring planområdet findes flere vindmøller og
kommunikationsmaster. Overordnet er landskabet domineret af store tekniske anlæg.
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Figur 3-1
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Udsigt fra drone placeret vest for området. Kassøvej skærer sig gennem landskabet, mens planområdet kan ses bag Højspændingsstation Kassø. De store,
rektangulære marker, der adskilles af læhegn, er et markant karaktertræk i området. Dominerende elementer i området er desuden højspændingsledninger og
vindmøller.

Åen, Hvirlå, strækker sig ind i den nordvestlige del af området. På historiske og
topografiske kort fremgår det, at åen har været omgivet af engområder, henholdsvis Nørreenge og Sønderenge. Engene kan fortsat til en vis grad spores i landskabet ved mindre matrikler og vådere jord. Syd for engene findes også resterne af
Vraamose.
Der er ingen landskabsudpegninger, fredninger eller bygge- og beskyttelseslinjer
inden for planområdet. Nær planområdet mod sydøst findes et udpeget kirkelandskab omkring Hjordkær Kirke. Ifølge Aabenraa Kommuneplan kan der i kirkelandskabet kun opføres bygninger eller tekniske anlæg m.v., hvis byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens
nære omgivelser.
Nord og øst for planområdet findes både geologiske interesseområder og udpegede værdifulde landskaber, men her er afstanden forholdsvis stor.

3.2

Visualiseringer

Planens påvirkning af landskabet og de visuelle forhold er, foruden besigtigelse i
felten, vurderet på baggrund af visualiseringer. Der er derfor taget fotos med GPS
fra forskellige vinkler som grundlag for visualiseringer. Fotopunkterne er valgt så
de er repræsentative til at illustrere den landskabelige påvirkning i området. Fotopunkterne er desuden placeret på veje i området, hvor flest mennesker færdes.
Visualiseringerne baserer sig på lokalplanens illustrationsplan. De skal ses som et
eksempel på, hvordan et projekt kan indpasses inden for lokalplanens bestemmel-
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ser om bl.a. volumen, højder, friholdte områder og nye levende hegn. Den senere,
faktiske fremtræden af området kan vise sig at adskille sig fra visualiseringen med
hensyn til de valgte bygningsformer, -højder og placeringer.
Den bebyggelse, som er vist på visualiseringerne er tæt på at være en maksimal
udnyttelse af planens bebyggelsesprocent og bygningshøjder. Det skal bemærkes,
at dette først forventes realistisk på meget lang sigt, da udbygningen vil foregå løbende. Visualiseringen er udført, så de illustrerer det potentielle bygningsvolumen i
området med lokalplanens maksimale bygningshøjder. Bygningerne er derfor vist
som anonyme "grå kasser" i bygningshøjder på henholdsvis 15 + 5 m i lokalplan 88
og 40 + 5 m i lokalplan 89.
Grundlaget for visualiseringen er en digital terrænmodel for området. Heri er kamerapositioner og 3D-model af illustrationsplanen placeret og indlagt på fotos. Der er
mindre usikkerheder forbundet med at indlægge modellen på fotos, men visualiseringerne vurderes at være tilstrækkelige til at vurdere de landskabelige konsekvenser. AA udbygget

LP 89

Figur 3-2

LP 88

Kortet viser de valgte fotopunkter omkring planområdet, og hvilken retning fotos
er taget.
Visualiseringer er vist i kap. 3.3, og kumulative virkninger sammen med bebyggelsen i lokalplan 89 er vist i kap. 3.4.
Bebyggelsen i lokalplan 88 er ikke synlig fra standpunkt 2 og 4 og derfor ikke vist
på visualiseringer.
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Konsekvensvurdering

Lokalplanen giver mulighed for at realisere en stor bygningsvolumen i op til 20 meters højde, som i forskellig grad vil være synligt i omgivelserne. Anlægget vil ændre
karakteren af det flade og åbne landbrugsmarker inden for planområdet, men højden af bebyggelsen vil være betydeligt lavere end eksisterende tekniske elementer
i området, som i dag dominerer det visuelle indtryk. Højspændingsmaster er således godt 40 meter høje, mens de eksisterende vindmøller i planområdet er ca. 70
meter høje.
Virksomhedens bebyggelse vil blive oplevet i sammenhæng med højspændingsstation Kassø lige ved siden af planområdet, og den række luftledninger, kommunikationsmaster og vindmøller, der findes i og omkring planområdet, sammen med
flere større landbrugsbebyggelser. Vindmøllerne inden for området vil dog på sigt
blive nedlagt, ligesom højspændingsledning i den sydlige del af området forventes
kabellagt i løbet af 2017-18.
Afhængig af afstanden til planområdet vil den nye bebyggelse fremstå mere eller
mindre synligt og også mere eller mindre markant. Påvirkningen vil være størst i
det nære landskab, som opleves omkring Nr. Ønlevvej og Kassøvej. Set her fra
kan bebyggelse i den maksimale højde virke markant. Det gælder især fra de små
landsbyer Nørre Ønlev og Sønder Ønlev, der i dag er har udkig til åbne marker i
planområdet i dag.
Lokalplanens bestemmelser om zoner i planområdet, der sikrer afstand på minimum 150 m til de to landsbyer i forhold til opførelse af bebyggelse, vil medvirke til
at begrænse genevirkningen.
De eksisterende nord-sydgående hegn i området, er med til at begrænse udsynet i
det flade landskab, især i øst-vestgående kig. Lokalplanen stiller krav om at fastholde dele af hegnene i de grønne for-arealer og i områdets kant, og at supplere
med nye nord-sydgående hegnsbeplantning i områdets kant mod Nørre Ønlev og
Sønder Ønlev. Disse hegn har en væsentlig afbødende effekt især langs Nørre
Ønlevvej.
Set over større afstande vil den nye bebyggelse i mindre grad være synlig fra flere
lokaliteter nord og syd for området, men på grund af de store afstande vil den ikke
fremstå markant. Fra østlige og vestlige retninger vil anlæggets synlighed være
meget begrænset eller skjult af de nord-syd gående hegn i området.
Eksempler på oplevelsen ved forskellige afstande og fra forskellige vinkler kan ses
på visualiseringerne neden for.
Området er i dag uden væsentlig belysning, men det vil ændre sig ved bebyggelse
af området. Lokalplanen stiller krav til, at udendørs belysning generelt skal være
afskærmet for at undgå gener for omgivelserne. På samme måde er gennemlyste
skilte ikke tilladt, og det er generelt kun muligt at skilte i begrænset og nødvendigt
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omfang. Det forventes desuden, at omgivende beplantning og levende hegn også
vil virke skærmende for lys. Selvom lyspåvirkningen vil være større end i dag, vurderes den ikke at udgøre en væsentlig påvirkning i omgivelserne.
Det udpegede kirkelandskab omkring Hjordkær Kirke vurderes ikke at blive påvirket. Bygningerne vil ikke ligge i indsigtsområdet til kirken, og de vil ikke indvirke på
oplevelsen af kirken.

Figur 3-3

Standpunkt 1 – Nuværende forhold. Udsigt fra Hellevadvej ved Hønkys mod syd.
Afstanden til planområdet er ca. 1,7 km. Udsynet i det flade landskab brydes af
bevoksningen, mens master og møller giver et teknisk præg.

Figur 3-4

Standpunkt 1 – Visualisering. Udsigt fra Hellevadvej ved Hønkys mod syd. Afstanden til planområdet er ca. 1,7 km. Bygningerne kan ses i baggrunden mellem beplantninger og bag højspændingsledninger, men landskabets store skala
bevirker, at bygningerne ikke fremstår dominerende.
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Figur 3-5

Standpunkt 3 – Nuværende forhold. Udsigt fra Kassø mod nordøst. Afstanden til
planområdet er ca. 2,3 km. Udsynet i det flade landskab brydes af bevoksningen, mens master og møller giver et teknisk præg.

Figur 3-6

Standpunkt 3 – Visualisering. Udsigt fra Kassø mod nordøst. Afstanden til planområdet er ca. 2,3 km. De nye bygninger er vist med rød kant og kan ikke ses
over eksisterende bevoksning.
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Figur 3-7

Standpunkt 4 - Nuværende forhold. Udsigt fra Nørre Ønlev mod vest. Der er i
dag udsyn over det åbne, flade landbrugslandskab. Vindmøller og master giver
landskabet et teknisk præg.

Figur 3-8

Standpunkt 4 - Visualisering. Udsigt fra Nørre Ønlev mod vest. Udsynet brydes
af ny beplantning langs Nr. Ønlevvej. Beplantningen er her vist i fuld opgroet
højde, hvor indblik til de store bygningsvolumener afskærmes. Den eksisterende
bebyggelse er fjernet i forbindelse med planens realisering.

Figur 3-9

Standpunkt 4 – Visualisering, større billede. Udsigt fra Nørre Ønlev mod vest.
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Figur 3-10

Standpunkt 5 – Nuværende forhold. Udsigt fra Risemark mod sydvest. Afstanden til planområdet er ca. 1,1 km. Landskabet fremstår åbent og intensivt dyrket.
Der er sparsom bevoksning og enkelte bygninger.

Figur 3-11

Standpunkt 5 – Visualisering. Udsigt fra Risemark mod sydvest. Landskabet
fremstår åbent og intensivt dyrket. Afstanden til planområdet er ca. 1,1 km. Bygningerne kan ses i baggrunden mellem eksisterende og ny beplantning mv, men
landskabets store skala bevirker, at bygningerne ikke fremstår dominerende.
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Figur 3-12

Standpunkt 6 – Nuværende forhold. Udsigt fra Kassøvej og Nørre Ønlevvej mod
nordvest. Landskabet er præget af landbrugsdriften og tekniske elementer i form
af master og vindmøller.

Figur 3-13

Standpunkt 6 – Visualisering. Udsigt fra Kassøvej og Nørre Ønlevvej mod nordvest. De nye bygninger udgør en tydelig ændring i det ellers åbne og sparsomt
bebyggede landskab, og det samme gør fjernelsen af de eksisterende vindmøller og højspændingsmaster. Landskabets landbrugskarakter er dog fortsat tydelig.

3.3.1 Skyggevirkninger
Der er få boliger i nærheden af lokalplanområdet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om grønne for-arealer i 50 meters bredde mod landsbyerne Nørre Ønlev og
Sønder Ønlev. Der er derudover udlagt friholdte zoner på minimum 150 m omkring
landsbyerne, hvor der ikke må opføres bebyggelse.
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Der er således i lokalplanen taget store hensyn til at mindske genevirkninger for
omgivende boliger.
Det vurderes dog, at de store bygninger og nye læhegn langs Nr. Ønlevvej ved en
lavtstående sol i eftermiddags- og aftentimer i mindre omfang vil kunne kaste
skygger på bygninger og opholdsarealer i Nørre Ønlev.
Det er forholdsvis få boliger, der påvirkes, og de påvirkes kun i relativt begrænset
omfang. Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre væsentlige skyggegener.

3.3.2 Anlægsfasen
Under anlægsfasen vil dele af området fremstå som byggeplads i en del år. Det
medfører, at de visuelle forhold i området vil være præget af byggemateriel og
byggearbejder. Synligheden fra omgivelserne vil være begrænset på grund af afstande og læhegnsbeplantninger i området, som beskrevet under driftsfasen i afsnit 3.3.

3.4

Kumulative effekter

Hvis flere projekter foregår i samme område på samme tid, er det relevant at vurdere deres samlede effekt på miljøet. Det kaldes også den kumulative effekt. I forhold til dette projekt er følgende projekter relevante:

›

Lokalplan 89 Kassø Vest
Hvis lokalplan nr. 89, der ligger vest for højspændingsstation Kassø, realiseres til samme type erhverv som lokalplan nr. 88, vil der begge steder kunne
etableres store bygningsvolumener. Den samlede effekt vil således være en
større landskabelig påvirkning – dog er bebyggelsen i lokalplan 89 betydeligt
højere. Bebyggelsen i begge områder vil sjældent opleves samlet, da afstand
og bevoksning ofte vil skjule udsynet til en del af bygningerne. Særligt fra øst
og vest vil bygningerne være delvist skjult af hinanden samt levende hegn.
Fra nord og syd vil begge anlæg visse steder kunne ses samtidig, men på
grund af store afstande – både fra indblikspunkterne og mellem de to planområder - vurderes den kumulative virkning ikke være dominerende eller væsentlig.

›

Kabellægning Kassø-Ensted luftledning
Hvis det realiseres at kabellægge luftledningen mellem Kassø og Ensted, vil
det have en positiv landskabelig virkning. Det skyldes, at disse ledninger i så
fald ikke vil opleves i samspil med de nye bygninger og de eksisterende øvrige lufteledninger i området.

›

Opgradering Kassø-Frøslev til 400 kV og udvidelse af Højspændingsstation
Kassø
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Hvis projektet med at opgradere luftledningerne mellem Kassø og Frøslev til
400 kV realiseres, vil det være nødvendigt at udvide højspændingsstation
Kassø mod vest. I nærområdet syd og vest for stationen vil det således medføre en større landskabelig påvirkning med tekniske anlæg. Udvidelsen forventes dog omkranset af tæt, levende hegn som den eksisterende station.

Figur 3-14

Standpunkt 1 – Visualisering, lokalplan 88 og 89. Udsigt fra Hellevadvej ved
Hønkys mod syd. Afstanden til planområdet er ca. 1,7 km. Bebyggelsen fra lokalplan 89 fremstår tydeligere end bebyggelsen i lokalplan 88 og begge kan ses i
sammenhæng mellem beplantninger og bag højspændingsledninger, men landskabets store skala bevirker, at bygningerne ikke fremstår dominerende.

Figur 3-15

Standpunkt 4 – Visualisering, lokalplan 88 og 89. Udsigt fra Nørre Ønlev mod
vest. Udsynet brydes af ny beplantning langs Nr. Ønlevvej. Beplantningen er her
vist i fuld opgroet højde, hvor indblik til de store bygningsvolumener afskærmes.
Den nye bebyggelse i lokalplan 89 er vist med rød kant og kan ikke ses bag bevoksning og ny bebyggelse i lokalplan 88.

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 88 NORD FOR HJORDKÆR

31

Figur 3-16

Standpunkt 7 – Visualisering, lokalplan 88 og 89. Udsigt fra Risemark mod sydvest. Afstanden til planområdet er ca. 1,1 km. Den højere bebyggelse i lokalplan
89 kan delvist ses bag bebyggelsen i lokalplan 88 mellem eksisterende og ny
beplantning mv, men landskabets store skala bevirker, at bygningerne ikke
fremstår dominerende.

Figur 3-17

Standpunkt 6 – Visualisering, lokalplan 88 og 89. Udsigt fra Kassøvej og Nørre
Ønlevvej mod nordvest. De nye bygninger i lokalplan 89 er vist med rød kant og
kan ikke ses på grund af eksisterende bebyggelse og bevoksninger.
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3.5

Afværgende foranstaltninger

Der foreslås ingen yderligere afværgeforanstaltninger end de levende hegn, der
indgår som krav i lokalplanens bestemmelser.

3.6

Overvågning

Der vurderes ikke at være behov for særskilte overvågningstiltag i forhold til landskabelige påvirkninger.

3.7

Referencer

Miljøportalen, arealinformation
Per Smed, Geomorfologisk kort.
Aabenraa Kommuneplan.
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Grundvand

4.1

Miljøstatus og mål

4.1.1 Områdeudpegninger og retningslinjer
Planområdet er beliggende med størstedelen af arealet inden for et område med
særlig drikkevandsinteresse (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Planområdet ligger uden for indvindingsoplande til vandværker (IO) og uden for
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der er ingen vedtagne indsatsplaner
for området. Drikkevandsinteresser i Aabenraa Kommune er vist på Figur 4-1.

Område med særlige drikkevandsinteresser er vist med
mørkeblåt.

Figur 4-1

Drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder samt almene vandværker og indvindingsboringer til disse

33

34

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 88 NORD FOR HJORDKÆR

De særlige drikkevandsinteresser knytter sig til den såkaldte Ribeformation, der
strækker sig videre mod nordvest over Rødekro og op midt i Sønderjylland.
Den statslige kortlægning af grundvandet er gennemført. Kortlægningen har vist, at
den primære grundvandsressource i området har middel kvalitet, men at den naturlige beskyttelse er begrænset til et mindre lerlag og at grundvandets sårbarhed er
relativt høj.
I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er
der udarbejdet grundvandsredegørelse for hele kommunen i september 2014.
Jævnfør bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning i områder med særlige
drikkevandsinteresser4, skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Disse virksomhedstyper og anlæg fremgår af Bilag 1 i den tilknyttede vejledning5.
Der er dog mulighed for at fravige kravet, såfremt det i en redegørelse for kommuneplanlægningen er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.
Det vurderes, at den planlagte anvendelse ikke er virksomhedstype eller anlæg,
der er omfattet af vejledningens Bilag 1 mod placering inden for OSD.

4.1.2 Drikkevandsinteresser og vandindvinding i
Aabenraa Kommune
I alt ca. 349 km² af kommunens areal på 937 km² er udpeget som Område med
Særlig Drikkevandsinteresse (OSD), og i alt ca. 213 km² er indvindingsoplande for
almene vandværker/forsyninger (IVO). En stor del af IVO er beliggende uden for
OSD, og den ydre fællesmængde af IVO+OSD står for ca. 461 km², og altså knap
halvdelen af kommunens areal (Aabenraa Kommune, 2014).
Aabenraa Kommune har en decentral vandforsyningsstruktur med 43 almene
vandværker, hvoraf de 4 er offentligt ejede. I 2012 blev indvundet omtrent 11,6 mio
m³ vand i kommunen. De almene vandværker stod for 42,9 % af grundvandsindvindingen imens indvinding til markvanding stod for 53 % af grundvandsindvindingen. Den resterende indvinding bestod af erhvervsvirksomhed, dambrug mv.
(Aabenraa Kommune, 2014).

4

Bkg. nr. 1697 af 21/12/2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikke-

vandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.
5

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
december 2016.
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I planområdet findes 2 aktive indvindingsanlæg til markvanding med indvindingstilladelser på hhv. 24.600 m³/år (anlægsID=117.678) og 53.000 m³/år (anlægsID=117.853).
De nærmeste indvindingsboringer er Bylderup Lendemark Vandværk og Bylderup
Bov Vandværk amba, som er beliggende omtrent 14-17 km sydvest for planområdet. Bylderup Lendemark Vandværk har en indvindingstilladelse på 53.000 m³/år
og indvinder fra 3 boringer filtersat i smeltevandssand overlejret af et 0-20 m tykt
lerlag. Bylderup Bov Vandværk amba har en indvindingstilladelse på 100.000 m³/år
og indvinder fra 3 boringer filtersat i smeltevandssand overlejret af et 17-21 m tykt
lerlag.

4.1.3 Hydrogeologi og sårbarhed
Aabenraa Kommune er beliggende i et istidspræget landskab, hvor israndslinjer fra
den sidste istid deler kommunen i to. Mod øst findes et svagt bakket morænelandskab imens der vest for israndslinjerne findes hedeslette med bakkeøer og dødislandskab. Planområdet ligger på hedesletten. Den dybereliggende undergrund består af vekslende sandede og lerede miocæne aflejringer. De geologiske forhold i
området er illustreret med et vest-østgående geologisk længdeprofil beliggende 1
km syd for området. Profilet er vist på Figur 4-2.

LP088

Smeltevandssand og -grus
Morænelerskomplekser

Figur 4-2

Geologisk længdeprofil beliggende 1 km syd for den sydlige afgrænsning af området.

Grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes drikkevand, kaldes det primære magasin. I Aabenraa Kommune indvindes der både vand til drikkevand fra de dybereliggende miocæne sandlag og fra kvartære sandlag, men omkring planområdet
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består det primære magasin af de kvartære sandlag. Lerlag udgør en naturlig beskyttelse af magasinerne mod nedsivende miljøfremmede stoffer, og tykkelsen af
lerlag har derfor betydning for grundvandets sårbarhed. Lertykkelsen varierer kraftigt i området, men ved planområdet er der konstateret meget begrænsede lerlag
over det primære magasin, se Figur 4-3. Behovet for at beskytte grundvandet er
derfor generelt stort.

Figur 4-3

Den totale lerlagstykkelse over det primære magasin. Planområdets omtrentlige
placering er markeret med grå cirkel.

Terrænet i planområdet hælder mod vest med terrænkoter fra 39 m DVR90 i det
sydøstlige hjørne til omkring kote 34 m DVR90 i den vestlige del. Der er pejlet
vandspejl på 33-35 m DVR90 i omtrent 10 boringer i området og grundvandspotentialet står således tæt ved terræn med typiske afstande til grundvandet på 1-3 m.
Det må forventes, at grundvandsstanden svinger hen over året. Potentialekortet for
det primære magasin viser sammenlignelige vandspejlskoter og en strømningsretning mod sydvest.

4.1.4 Grundvandsdannelse og grundvandsdannende
oplande
I grundvandsredegørelsesrapport for Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune,
2014) er der optegnet modelberegnet grundvandsdannelse for hele kommunen. Ud
fra dette kort er det skønnet, at den gennemsnitlige grundvandsdannelse for planområdet er omtrent 125 mm/år til det øvre magasin.
Det er i forbindelse med beregning af indvindingsoplande til almene vandværker i
Aabenraa Kommune ligeledes beregnet hvor grundvandsdannelsen til vandvær-
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kerne foregår. Disse områder er benævnt grundvandsdannende oplande. De beregnede grundvandsdannende oplande til Bylderup Bov Vandværk amba og Bylderup Lendemark Vandværk er beliggende øst og nord for planområdet fra 500 m øst
for planområdet samt i området umiddelbart nord for Bylderup Bov Vandværk amba. Der er altså ikke beregnet grundvandsdannende oplande i planområdet, men
det bemærkes dog, at der er en vis usikkerhed tilknyttet disse.

4.1.5 Vandområdeplan
Tilstand, miljømål, indsatsbehov samt indsatsprogram og prioriteringer er beskrevet for grundvandsforekomster i Danmark i de gældende vandområdeplaner for
anden planperiode 2015 til 2020 (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016). I
forbindelse med udarbejdelse af vandområdeplanerne er der foretaget en 3. revision af grundvandsforekomster i Danmark, hvor grundvandsforekomsterne er afgrænset ift. geologien i DK-modellen.
I det følgende gennemgås tilstand, påvirkninger, indsatsbehov samt indsatsprogram og prioriteringer.

Vandområdeplan
Der findes 2 grundvandsforekomster i berøring med planområdet; DK_1_456_230
(regional) og DK_1_456_240 (dyb). Begge disse forekomster er i Vandområdeplanen er vurderet til at have god kvantitativ og god kemisk tilstand. Forekomsterne
har stor geografisk udstrækning og dækker flere hovedvandoplande. Der er ikke
fastsat yderligere supplerende indsatser i forhold til grundvandet i anden planperiode.
I Tabel 4-1 er der givet et overblik over de 2 grundvandsforekomster og den nuværende kvantitative og kemiske tilstandsvurdering af disse.
Tabel 4-1

Oversigt over grundvandsforekomster i berøring med lokalplanområdet.

ID nr og navn

Type

Hovedvandopland

Bjergart

Kvantitativ
tilstand

Kemisk
tilstand

Samlet
tilstand

Påvirkning

DK_1_456_230

Regional-øvre

Vidå-Kruså

Kvartært
Sand

God

God

God

Kvantitativ: Ingen
Kemi: Ingen

DK_1_456_240

Dyb

Vidå-Kruså

Miocænt
Sand

God

God

God

Kvantitativ: Ingen
Kemi: Ingen

4.1.6 Restrummelighed i eksisterende planrammer
De eksisterende planlagte erhvervsarealer i kommuneplanen fremgår af Tabel 2
neden for. Aabenraa Kommune har ikke ledige erhvervsarealer, der opfylder de
lokaliseringskrav til denne type erhverv med hensyn til arealstørrelse og nærhed til
stor strømforsyning.
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Den største rummelighed findes ved Padborg Vest, men disse arealer er forbeholdt
transporterhverv, og har stor afstand til højspændingsstation, og ligger endvidere
ikke uden for OSD og NFI-områder.
Derudover er der mindre rummeligheder i erhvervsområderne i Aabenraa/ Rødekro, samt i de mindre bysamfund Egelund, Lundsbjerg, Brunde, Hjordkær, Kliplev,
Tinglev, Bylderup-Bov og Bolderslev. Erhvervsområderne har ingen eller begrænsede udvidelsesmuligheder, og ingen steder er der tilstrækkeligt areal eller tilstrækkelig nærhed til højspændingsstation.
Funktion og arealbehov til nærværende erhvervsområde er ikke sammenligneligt
med andre arealudlæg i kommunen, og der er derfor ikke velegnede alternativer til
anden placering i Aabenraa Kommune – heller ikke uden for OSD/NFI områder.
Tabel 4-2
Lokalitet

Restrummelighed i Aabenraa Kommune
Rammeområde

Restrummelighed

% del
OSD

%
del
NFI

%
del
SFI

% del
IO

Afstand til

Udvidelses-

strømstation

mulighed

1.1.128.E

3,5 ha

100%

0%

0%

0%

7,8 km

Ingen

1.1.129.E

9,4 ha

100%

0%

0%

0%

7,8 km

Ingen

1.1.130.E

7,4 ha

100%

0%

0%

0%

8,2 km

Begrænset

1.4.008.E

18,0 ha

20%

11%

0%

0%

Ensted 1,5
km

Ingen

1.4.012.E

17,0 ha

100%

0%

0%

0%

Ensted 1,5
km

Ingen

Brunde

2.1.040.E

27,0 ha

100%

0%

0%

0%

6,6 km

Ingen

Rødekro

2.1.038.E

6,8 ha

100%

0%

0%

0%

6,0 km

Ingen

Hjordkær

2.2.014.E

6,7 ha

100%

100%

0%

0%

3,4 km

Begrænset

Perspektivområde

27,9 ha

100%

100%

0%

100%

3.1.044.E

120,0 ha

98%

98%

0%

0%

21,1 km

Ingen

Perspektivområde

66,0 ha

100%

100%

0%

0%

21,1 km

Ingen

3.3.019.E

3,8 ha

0%

0%

0%

0%

13,0 km

Ingen

Egelund

Lundsbjerg

Padborg
Vest

Kliplev
Vest

Ingen
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3.3.020.E

15,6 ha

0%

0%

0%

0%

13,0 km

Begrænset

3.3.18.E

13,5 ha

0%

0%

0%

0%

13,0 km

Ingen

Perspektivområde

25,7 ha

0%

18%

0%

0%

13,0 km

Ingen

Tinglev

4.1.028.E

10,0 ha

0%

0%

0%

0%

10,7 km

Ingen

Bylderup-Bov

4.2.00.E

5,8 ha

0%

0%

0%

0%

16,5 km

Ingen

Bolderslev

4.3.015.E

10,2 ha

0%

0%

0%

0%

5,6 km

Ringe

4.3.011.E

2,5 ha

0%

0%

0%

0%

4,5 km

Ringe

4.2
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Konsekvensvurdering

4.2.1 Grundvandsdannelse
Planområdet har et areal på 2,8 km² af hvilke 2,1 km² er beliggende i OSD. Dette
svarer til 0,6 % af OSD-arealet i Aabenraa Kommune.
Det forventes, at området realiseres med en befæstelsesgrad på 35 % og at regnvand fra befæstede arealer opsamles og ledes til nye regnvandsbassiner, hvor det
forsinkes inden det ledes til det offentlige regnvandssystem. Dette vil medføre en
mindsket grundvandsdannelse, som ud fra den skønnede gennemsnitlige grundvandsdannelse i området til det øvre magasin er beregnet til omtrent 98.000 m³/år,
hvoraf omtrent 80.000 m³/år er i OSD. Det er dog muligt, at der vil ske en vis nedsivning af regnvand i kanaler og regnvandsbassin, hvilket vil mindske påvirkningen.
Den mindskede grundvandsdannelse vil på kommunalt niveau kun bidrage med en
formindskelse af ressourcen på skønnet 0,6 % i OSD, og vil ikke påvirke grundvandsdannelsen til almene vandværker væsentligt, idet planområdet ikke er grundvandsdannende opland til vandværker. Den mindre grundvandsdannelse vurderes
ikke at få væsentlig betydning for grundvandsspejlets beliggenhed, men kan få mere lokale konsekvenser i form af ændret afstrømningsmønster og formindsket
baseflow til områdets vandløb. Dette beskrives nærmere i kapitel 5.

4.2.2 Indvindingsmønster
Ved udbygning af planområdet vil de 2 markvandingsboringer i området formentligt
skulle sløjfes. Disse har en samlet indvindingstilladelse på 78.000 m³/år.
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Virksomheden i området forventes at anvende luftkøleanlæg, men der er mulighed
for at der skal også skal etableres supplerende kølesystemer med anvendelse af
grundvand. Det er på nuværende tidspunkt ikke kendt, hvordan forsyningen af
grundvand til køling skal foregå, ligesom vandbehovet ikke er kendt. Det er muligt,
at der skal etableres forsyning fra et eller flere vandværker samt nødforsyningsboringer på grunden. En anden mulighed er etablering af et grundvandskøleanlæg på
grunden med 100 % reinfiltration.
Den kvantitative og kemiske tilstand af grundvandsforekomsterne er jf. vandområdeplanen god for både den regionale og den dybe grundvandsforekomst. Sløjfning
af markvandingsboringerne vil have en positiv indvirkning på den kvantitative tilstand og etablering af et grundvandskølingsanlæg på grunden med 100 % reinfiltration vil ikke have nogen påvirkning på den kvantitative tilstand, hvis det etableres
og drives hensigtsmæssigt i forhold til grundvand og overfladevand. Grundvandskøling med nødforsyningsboringer på grunden og forsyning fra vandværker vil påvirke den kvantitative tilstand i negativ retning.

4.2.3 Arealanvendelse
Arealanvendelsen vil blive ændret fra primært at bestå af ubebyggede arealer, som
anvendes til landbrugsmæssig drift, til erhvervsformål med højere grad af bebyggelse og befæstelse. Det forventes, at den ændrede arealanvendelse vil medføre
et reduceret forbrug af gødning og pesticider på arealet.
Den ændrede arealanvendelse forventes således ikke at påvirke grundvandsforekomsterne negativt, men derimod kan en reduceret nedsivning af nitrat og pesticider forventes.

4.2.4 Anlægsfasen
Idet grundvandet generelt står tæt ved terræn, vil der kunne blive behov for midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen f.eks. ved udgravning til fundamenter
og/eller ved anlæggelse af regnvandsbassiner. Ved en midlertidig grundvandssænkning skal det sikres, at der ikke sker uønskede vandstandssænkninger i terrestrisk våd natur og påvirkning på vandføringen i vandløb. Herudover skal det sikres at vandkvaliteten af det oppumpede vand overholder udledningskravene inden
eventuel udledning til vandløb. Dette beskrives nærmere i kapitel 5.
I anlægsfasen vil der endvidere være en øget risiko for spild af olieprodukter, som
vil kunne nedsive til grundvandet.

4.3

Kumulative effekter

Ved realisering af en tilsvarende virksomhedstype inden for lokalplan nr. 89 vest
for planområdet vil der kunne opstå kumulative effekter.
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Den samlede formindskede grundvandsdannelse vil blive omtrent 164.000 m³/år,
hvoraf 80.000 m³/år er i OSD, og den lokale påvirkning af afstrømningsmønstret i
områdets vandløb vil i mindre grad forøges afhængig af udledningskravene.
Indvindingstrykket i området vil ligeledes kunne stige kumulativt, hvis der etableres
nye indvindingsboringer i begge områder eller skal trækkes større vandmængder
fra de lokale vandværker.
Der er ikke identificeret yderligere kumulative effekter.

4.4

Afværgende foranstaltninger

Det kan overvejes, at etablere nedsivning af rent overfladevand fra dele af området
for at mindske påvirkningen på afstrømningsmønstret til områdets vandløb.
Olieudskiller ved afledning af vand fra befæstede arealer kan desuden overvejes.

4.5

Overvågning

Der udføres i dag boringskontroller med udtagelse af vandprøver i vandværksboringer til sikring af grundvandets kvalitet.
Der foreslås ikke særlig overvågning i forbindelse med lokalplanen, ud over den
nødvendige overvågning i anlægsfasen i forbindelse med en eventuel grundvandssænkning.

4.6

Referencer

(Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, december 2016)
Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.
(Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016), Vandområdeplaner 2015-2021 for
Internationalt Vandområdedistrikt. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Juli 2016.
(Sønderjyllands Amt, 2010)
Grundvandskortlægning af Rødekro-Aabenraa-Kliplev-området, samlerapport, august 2010, Sønderjyllands Amt.
(Aabenraa Kommune, 2014)
Grundvandsredegørelse. Grundvandsredegørelse Aabenraa Kommune. Reference: 30.6614.13. Grontmilj. Klaus Petersen, Kasper Østergaard. Aabenraa Kommune. September 2014
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5

Natur

5.1

Miljøstatus og mål

5.1.1 Beskyttede naturtyper
Planområdet udgøres af opdyrkede landbrugsjorder uden større naturmæssige
værdier. Inden for lokalplanområdet findes et lille beskyttet vandhul på ca. 1500 m²
samt et moseareal på ca. 1 ha, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandhullet ligger i markskel ved vindmølle, se Figur 5-1. Vandhullet er omgivet af
en del busk- og trævækst, der kaster skygger i vandhullet. Hovedparten af mosen
er tilgroet med pil og/eller el. Det lille vandhul og mosen er endvidere omgivet af
store landbrugsarealer, og vil derfor formentlig være forholdsvist næringsrigt.
På denne baggrund vurderes de beskyttede naturtyper at have begrænset botanisk kvalitet, og vil formentlig heller ikke være ynglehul for padder, men kan dog
have mindre betydning som lokal 'træde-sten' i faunaspredningen i området.

Figur 5-1 Luftfoto af vandhul omtrent midt på arealet og moseareal i den vestlige del af området.
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5.1.2 Vandløb
Der findes tre åbne, offentlige vandløb i den vestlige side af lokalplanområdet, se
Figur 5-2.

Figur 5-2

Vandløb og beskyttede naturtyper i og omkring planområdet.

De vestlige dele af vandløbene er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det
nordligste af disse, Midtergrøften, som løber ud i Hvirlå, er målsat til god økologisk
tilstand i udkast til Vandområdeplaner 2016-21. Vandløbet er i den seneste basisanalyse vurderet til allerede på nuværende tidspunkt, at leve op til denne målsætning. Vandløbet indgår i Vidå-vandløbssystemet, og den nordlige del af lokalplanområdet afstrømmer naturligt til dette vandløb. De to sydlige vandløb i området,
begge tilløb til Lundbæk, er ikke målsat i Vandområdeplanen, men er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Den sydlige del af lokalplanområdet afstrømmer til
disse to vandløb.
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Ud over de tre åbne vandløb findes to rørlagte vandløb på tværs af området i den
nordlige del, som samles i ét umiddelbart før overgang til åbent vandløb, Midtergrøften.
Det naturlige opland til Midtergrøften er omtrent 12 km² ved lokalplanområdet og
den nordlige del af lokalplanområdet, som afvander til Hvirlå udgør omtrent 8 % af
det naturlige opland.
Lundbæk har et naturligt opland på omkring 5 km² ved lokalplanområdet. Den sydlige del af lokalplanområdet, der afvander til Lundbæk, udgør omtrent 25 % af det
naturlige opland på dette sted. Det naturlige opland til de to tilløb til Lundbæk vurderes at være stort set dækket af lokalplanområdet.

Lavbund
Den vestlige del af lokalplanområdet er registreret som lavbundsareal, med risiko
for udledning af okker.
Der er pejlet vandspejlskoter i omtrent 10 boringer i området og grundvandsstanden i området ligger omtrent 1-3 m under terræn. Det må forventes, at grundvandsstanden svinger hen over året og formentlig er tættere på terræn i lavbundsområdet. En sænkning af grundvandsstanden vil betyde at lag som i dag er vandmættet, vil iltes, hvorved pyrit i disse lag frigøres, med risiko for udledning til de
nærliggende vandløb.
Når pyrit iltes, spaltes det i svovlsyre og ferro-jern, som er særdeles giftig for livet i
vandløbene. Derudover udfældes jernet som røde belægninger af okker, som ligeledes er skadeligt for både planter og dyr i vandet.

5.1.3 Beskyttede arter
En række arter i Danmark er beskyttet efter habitatbekendtgørelsen. Beskyttelsen
indebærer bl.a. forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i
det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.
På baggrund af en gennemgang af vidensgrundlaget for arternes udbredelse og
Aabenraa Kommunes registreringer i og omkring planområdet, er der ikke kendskab til bilag IV-arter i planområdet. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at flagermus
potentielt vil kunne forekomme i området.
Flagermus går i dvale om vinteren, og valg af vinterkvarter afhænger af arten. Nogle arter går i dvale på den egn, hvor de har tilbragt sommeren, og ofte er vinterkvarteret bygninger eller hule træer. Andre arter flyver flere hundrede kilometer for
at samles i store flokke med flere tusinde flagermus. Fælles for vinterkvartererne
er, at de er frostfri, men kolde (2-8 grader) og uforstyrrede.
Sommerkvartererne er oftest huse og hule træer i nærheden af skov. Fourageringsområderne er også artsafhængig, og kan bl.a. være søer, åer, lysåben løv-
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skov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn. Flagermus
jager hvor der findes insekter, og bruger f.eks. læhegn som ledelinjer.
Ingen af træerne i læhegnene i planområdet vurderes at være flagermusegnede,
da bevoksningen er relativt ung, og der ikke forekommer hulheder og lignende.
Læhegnene vurderes endvidere ikke at udgøre en ledelinje for potentielt forekommende flagermus, da der ikke umiddelbart er egnede habitater for flagermus i området som læhegnene ville kunne lede hen til.
Registreringer i Dansk Pattedyratlas viser, at der findes en række flagermus i det
østlige Sønderjylland, flere af dem har både sommer- og vinterkvarter i bygninger
(Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, DMU, 2007), blandet andet
dværgflagermus, langøret flagermus og pipistrel flagermus.
Det kan dermed ikke udelukkes at der findes flagermus inden for lokalplanområdet,
som anvender eksisterende lader, staldbygninger el. lign. inden for området.

5.1.4 Natura 2000
Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde H85 Bolderslev Skov og Uge
Skov, som ligger ca. 4,8 km sydøst for lokalplanområdet.
Recipient for overfladevand fra planområdet vil være de nærliggende vandløb, der
mere end 40 km mod vest løber ud i Vadehavet, som er Natura 2000-område nr.
89.

5.2

Konsekvensvurdering

5.2.1 Beskyttede naturtyper
Lokalplanen medfører ikke i sig selv behov for at vandhullet nedlægges af anlægsarbejderne, da det er lille vandhul, der eventuelt kan indpasses mellem kommende
bygninger og udenomsarealer – afhængigt af kommende projekts fysiske disponering på arealet. Tilsvarende gælder mosearealet i den vestlige del af arealet.
Hvis naturtyperne påvirkes af den ændrede arealanvendelse, kræver det forinden
en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, både hvis det udvides eller nedlægges
og hvis der opføres skyggegivende bygninger tæt på vandhullet.
Da vandhullet og mosen endvidere har meget begrænset naturmæssig værdi, vurderes indvirkningen af planens realisering ikke at være væsentlig.

5.2.2 Vandløb
Lokalplanen medfører ikke i sig selv behov for at ændre eller omlægge de beskyttede vandløb i planområdet, da de eventuelt kan indpasses mellem kommende
bygninger og udenomsarealer.
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Beskyttede åbne vandløb, skal som udgangspunkt forblive åbne. Da de åbne
vandløb ligger længst mod vest i planområdet er der formentlig gode muligheder
for at indpasse dem mellem udenomsarealer, regnvandsbassiner mv. uden at ændre på vandløbene.
Hvis der er ønske om at ændre på vandløbene, herunder omlægning eller rørlægning, kræver det dels dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter
Vandløbsloven.
De rørlagte vandløb er kommunale vandløb, hvor kommunen skal kunne opfylde
vedligeholdelsespligten, og derfor skal have adgang til de rørlagte strækninger. De
rørlagte vandløb har ingen naturmæssig værdi. Der må som udgangspunkt ikke
bygges oven på de rørlagte strækninger, mens f.eks. anlæg af kørearealer eller ppladser normalt godkendes.
Lokalt vil afstrømningsmønstret inden for planområdet til Midtergrøften, tilløb til
Lundbæk og Lundbæk blive ændret som følge af befæstelsen og overfladevandshåndteringen. Afstrømningsmønstret i vandløbene vil generelt blive ændret således, at baseflow reduceres. Den rensende effekt ved nedsivning mindskes fordi
regnvand ledes til vandløbene via regnvandsbassiner. Ophør af landbrugsdrift i
planområdet forventes dog at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandløbet.
Håndtering af regnvand fra grunden sker i overensstemmelse med Aabenraa
Kommunes kommende spildevandsplantillæg. Der vil blive krav om Lokal afledning
af regnvand (LAR), hvor regnvand fra befæstede arealer opsamles og forsinkes i
regnvandsbassin, grøfter og lignende inden udledning til recipient. På nuværende
tidspunkt forventes overfladevandet forsinket til 1 l/s/ha, svarende til naturlig udledning, inden det udledes til en eller flere af de 3 vandløb i lokalplanområdet. Forsinkelsen vil have en rensende effekt på regnvandet, der består af regnvand fra
befæstede arealer med ringe trafikintensitet. På den baggrund vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.
Aabenraa Kommunes krav til recipient og udledningskrav vil blive overholdt. Her
igennem vil der blive taget hensyn til vandløbets hydrauliske og miljømæssige tilstand og mål. Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller vandplanens kvalitetsmålsætninger vil derfor ikke påvirkes af betydning.

Lavbund
Inden for det okker-potentielle lavbundsområde i den vestlige del af planområdet vil
der være risiko for udledning af okker, hvis grundvandsstanden sænkes.
Aabenraa Kommune er myndighed i forhold til grundvandssænkning (midlertidige
og permanente) og i forhold til det oppumpede grundvand. Aabenraa Kommune vil
stille vilkår om, at sikre vandets kvalitet ved iltning eller rensning inden det bortledes til vandløb. På den baggrund vurderes en eventuel grundvandssænkning ikke
at medføre væsentlig påvirkning af vandmiljøet.
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5.2.3 Beskyttede arter
Landbrugsbygningerne inden for lokalplanområdet kan ikke udelukkes at være
dagsrasteområde for flagermus i sommerperioden, men bygningerne vurderes ikke
at være egnede som overvintringssted for flagermus, bl.a. på grund forstyrrelser fra
landbrugsdrift hen over vinter og uopvarmede staldbygninger. Der er andre tilsvarende bygninger i umiddelbar nærhed der kan anvendes som dagsrasteområder.
Da der ligeledes ikke er egnede beplantninger for flagermus inden for lokalplanområdet, vurderes det, at lokalplanen ikke medfører indgreb i beskyttede arters yngleog rasteområder.

5.2.4 Natura 2000
På grund af den store afstand til Natura 2000-områder vurderes det usandsynligt,
at planforslagene kan medføre en påvirkning af habitatområder.

5.3

Kumulative effekter

Ved realisering af en tilsvarende virksomhedstype inden for lokalplan nr. 89 vest
for planområdet vil der kunne opstå kumulative effekter. Ændringen af afstrømningsmønstret i vandløbene omkring lokalplanområderne vil blive forstærket ved
realisering af begge lokalplaner, hvis begge lokalplanområderne vedtages.
Den nærmere påvirkning afhænger af de konkrete projekter, men da der i begge
områder stilles krav om forsinkelse af regnvandet til det, der svarer til naturlig afstrømning, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.
Der er ikke identificeret yderligere kumulative effekter.

5.4

Afværgende foranstaltninger

Ved behov for grundvandssænkning skal det på grundlag af jordbunds- og vandanalyser vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger i forhold til okkerudledning til Hvirlå. Foranstaltninger kan bestå i iltning og udfældning af okker. De
nærmere vilkår fastsættes af Aabenraa Kommune.

5.5

Overvågning

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.

5.6

Referencer

(Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016), Vandområdeplaner 2015-2021 for
Internationalt Vandområdedistrikt. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Juli 2016.
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6

Trafik

6.1

Miljøstatus og mål

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Kassøvej, som er en mindre trafikeret
kommunevej med en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 500-700 biler/døgn – lavest i vejens vestlige ende. Trafikken på vejene omkring planområdet er helt overvejende
lokal trafik til de boliger og landbrugsejendomme, som ligger i området.

Hellevadvej
E45

4900

4500

×

200
500

500

4000
700
Værksvej
2400

Aabenraavej
3800

2100

Figur 6-1

Grundkort: DTK Skærmkort

Vejnettet nær lokalplanområdet og trafikken (skøn er vist med kursiv)

Fra Kassøvej er der mod nord flere mulige forbindelser til E45. Alle fordrer en
krydsning af jernbanen.
Uanset om ruten ad Nr. Ønlevvej gennem Nr. Ønlev eller Arnhøjvej vælges, er der
tale om en rute ad meget smalle veje. Kassøvej har en kørebanebredde på ca. 6
m, mens Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej kun er ca. 4,5-5 m bred. Afstanden til motorvejen ad denne rute er knap 10 km.
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Ruten gennem Hjordkær (Kirkegade-Egholm-Aabenraavej) frem til Hærvejen har
generelt en højere vejstandard med kørebanebredder på 6-7 m, men ruten går direkte gennem Hjordkær, hvor mange ejendomme har overkørsler til Kirkegade, og
hvor skole og idrætsanlæg er beliggende umiddelbart øst for vejen. Kirkegade er i
dag indrettet med fortov i begge vejsider og hævede flader/bump på kørebanen.
Ruten er ca. 11 km lang.
Forbindelsen til motorvejen ad det overordnede vejnet går via Hellevad-Bovvej og
Hellevadvej – en rute der er ca. 17 km. Der er omtrent samme afstand mod syd til
tilslutningsanlægget Aabenraa S – en rute der går via Hellevad-Bovvej og Åbenråvej.
Den direkte forbindelse til Aabenraa går gennem landsbyen Hjordkær og videre ad
Aabenraavej. Der er godt 11 km fra lokalplanområdet til den centrale del af Aabenraa.
Med lokalplanområdets nuværende anvendelse er der i dag kun tale om en helt
marginal trafik til dette (landbrugsredskaber i forbindelse med dyrkningen af arealerne).

6.2

Konsekvensvurdering

Som grundlag for konsekvensvurderingen er der i det følgende foretaget nogle indledende skøn over trafikken.
I anlægsfasen vil der være trafik til lokalplanområdet med bl.a. råstoffer og byggematerialer. Det forventes, at råstoffer vil kunne tilvejebringes lokalt, hvilket må forventes indebære en øget trafik på Arnhøjvej (evt. også Nr. Ønlevvej afhængigt af,
hvor adgangsvejene til anlægsområdet etableres).
Øvrige materialer vil formentlig i et vist omfang komme via E45 og vil – da denne
rute er kortest – også kunne indebære mere trafik ad Arnhøjvej.
I anlægsfasen skønnes der på det foreliggende grundlag at kunne blive tale om op
til 2-300 lastvogne pr døgn.
Områdets beliggenhed gør, at størstedelen af de ansatte til virksomheden, når
denne er i drift, må påregnes at komme i egen bil.
Antages en beskæftigelse svarende til 4-500 medarbejdere blandt hvilke der måske vil forekomme en vis samkørsel, må der påregnes en daglig trafik i størrelsesordenen 800-1000 biler/døgn.
I tillæg hertil vil der i driftsfasen være en vis servicetrafik, men næppe mere end
100-200 køretøjer pr døgn. Den samlede trafik til området skønnes derved at blive i
størrelsesordenen 900-1200 køretøjer pr døgn.
Umiddelbart er trafikken ikke større end den formentlig vil kunne afvikles i et vigepligtsreguleret kryds ved indkørslen til projektområdet fra Kassøvej, men der vil
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være tale om en markant trafikforøgelse sammenholdt med den nuværende trafik
på Kassøvej.
Med Hjordkær, Rødekro og Aabenraa som de mest oplagte større bosætningsmuligheder for de ansatte, må det påregnes, at Hjordkær, med den nuværende vejstruktur i området vil komme til at bære en del gennemkørende trafik til virksomheden. Trafikken ad Kirkegade må derfor – alt andet lige – også påregnes at stige.
Trafikken mod Rødekro vil formentlig primært anvende Arnhøjvej.
Et groft bud på trafikkens fordeling vil være 15% mod vest, 30% mod nord (Rødekro og E45) og 55% mod øst (Hjordkær og Aabenraa). Det vil give en samlet trafik
på Arnhøjvej på skønsmæssigt 800 biler pr døgn. På Kirkegade vil der være en
trafik på omkring 3100 biler pr døgn.
Mertrafikken vil kræve en øget opmærksomhed ved udkørsel til og krydsning af
Kirkegade, og det vil indebære at cyklister, der færdes langs Kirkegade hyppigere
vil opleve forbikørende biler. Det kan påvirke trygheden.

6.3

Kumulative effekter

Ved en samtidig realisering af en tilsvarende virksomhed inden for lokalplan 89
vest for station Kassø vil der kunne være kumulative påvirkninger med hensyn til
trafik.
Byggemulighederne er her lidt mindre, så et groft bud på en samlet mertrafik hvis
begge lokalplaner realiseres vil på det foreliggende grundlag være i størrelsesordenen op til 1500-2000 køretøjer pr døgn.
Det er en markant forøgelse af den nuværende trafik, men ikke umiddelbart en trafik som afviklingsmæssigt må forventes at afstedkomme problemer på Kassøvej.
Men realiseres begge virksomheder, vil det forstærke udfordringerne for trafikken
på langs ad og tværs af Kirkegade i Hjordkær, hvor trafikken skønnes at kunne
blive op mod 3500 biler pr døgn.
Trafikken på Arnhøjvej vil kunne blive op mod 1100 biler pr døgn.

6.4

Afværgende foranstaltninger

Aabenraa Kommune kan fastsætte krav vedrørende bygge- og anlægsarbejdets
udførelse, herunder adgangsveje i byggefasen. Dette kan være relevant for at sikre
adgangsveje, der leder tung trafik uden om de nærmeste boliger ved Nr. Ønlev og
Sdr. Ønlev.
Det kan være relevant at øge tværprofilet på Kassøvej, så det svarer til den anbefalede kronebredde på 11 m for 80 km/t veje i åbent land, heraf min. 8 m befæstet
areal og eventuelt med cykelbane/sti. Vejmatriklen langs Kassøvej er 13-15 m bred
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og rummer således umiddelbart plads til udvidelsen på hovedparten af strækningen. Samtidig kan etablering af et separat venstresvingsspor på Kassøvej og en
markering af krydset med midterheller på Kassøvejs østlige ben være hensigtsmæssig for at tydeliggøre indkørslen til virksomheden.

Figur 6-2

Anbefalet tværprofil for 2-sporede veje i åbent land (kilde "Tværprofiler i åbent
land", 2013)

Forventes der meget cykeltrafik mellem Hjordkær og indkørslen til virksomheden
kan det overvejes at indrette veje med brede kantbaner. Umiddelbart vurderes cykeltrafikken næppe at blive så stor, at cykelsti må overvejes.
Såfremt den øgede gennemkørende trafik ad Kirkegade gennem Hjordkær vurderes at være uacceptabel, kan muligheden for at etablere en forbedret forbindelse
fra Kassøvej til Hærvejen eventuelt overvejes. Mest oplagt kan dette være en løsning, hvor Værksvej og Svinget vil indgå i en ny vejforbindelse. Der vil imidlertid
være tale om en relativt dyr løsning, omfattende en ny underføring under jernbanen, som samtidig vil indebære en opdeling i forhold til den aktuelle brug af erhvervsarealerne ved Værksvej.
Realiseres denne løsning vil der ikke være behov for udbygning af Arnhøjvej, idet
Hærvejen da vil være den naturlige forbindelse mod Rødekro og E45. Alternativt vil
mertrafikken ad Arnhøjvej mod Rødekro og E45 kunne tilgodeses ved en udbygning af Arnhøjvej og Mjølsvej på den godt 4,5 km lange strækning mellem Kassøvej og Hellevadvej tilsvarende udbygningen af Kassøvej.
Såfremt der parallelt med projektet sker realisering af de byggemuligheder, som er
indeholdt i lokalplan 89 for det tilstødende areal, vil mertrafikken på det omkringliggende vejnet blive større. Det samlede omfang af trafikken vurderes dog ikke at
blive større end at ovennævnte tiltag, også i denne situation vil kunne sikre en tilfredsstillende trafikafvikling
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6.5

Overvågning

Der vil ikke være behov for nogen særskilt overvågning af trafikken ud over det,
som allerede er indeholdt i kommunens tælleprogrammer og monitering af trafiksikkerheden.

6.6

Referencer

Vejregelhåndbog "Tværprofiler i åbent land", juni 2013.
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7

Støj

7.1

Miljøstatus og mål
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Planområdet ligger i det åbne land nord for Kassøvej og øst for højspændingsstation Kassø. De eksisterende støjkilder i området er højspændingsstation Kassø og 3
vindmøller i planområdet, landbrugsdrift samt i mindre omfang vejtrafikstøj.

7.1.1 Virksomhedsstøj
Den fremtidige støjbelastning fra erhverv i planområdet skal vurderes i forhold til
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. 6
Der er over 500 m til den nordvestlige del af Hjordkær, der er det nærmeste byområde. Afstanden til Rødekro og Hellevad er 1,5 – 3 km. Ved Rødekro, ca. 900 m fra
planområdet ligger det rekreative område Arnhøj, der anvendes til vandskisport og
put and take fiskeri.
Miljøstyrelsen har vejledende udtalt, at hvis mere end en håndfuld huse ligger samlet i kort afstand fra hinanden vil man normalt betragte det som et boligområde,
selvom de er beliggende i landzone. Ud fra Miljøstyrelsens udtalelse har Aabenraa
Kommune vurderet, om der er bebyggelse i planområdets omgivelser, der skal betragtes som boligområder. I vurderingen indgår følgende kriterier:
Bebyggelsen skal bestå af minimum 5 boliger, ligesom der bør være 5 bebyggelser pr. 250 m. Endvidere bør der ikke være "huller" på over 75 m mellem to
boligbebyggelser på strækningen. Endelig bør indgå, om bebyggelsen samlet
set har landsbylignende karakter, dvs. om bebyggelserne bærer præg af at
være beboelsesejendomme frem for f.eks. landbrug og om bebyggelsen opleves som sammenhængende.
Ud fra disse kriterier vurderes det, at Nørre Ønlev og Sønder Ønlev skal betragtes
som boligområder. Områderne er vist på Figur 7-1og Figur 7-2.

6

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder
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Figur 7-1

Sønder. Ønlev.

Figur 7-2

Nørre Ønlev.

Ud over Nørre Ønlev og Sønder Ønlev, det betragtes som boliger, ligger bebyggelse med større spredning, som derfor ikke kan karakteriseres som et boligområde.
De nærmest enkeltbeliggende boliger, hvoraf nogle grænser direkte op til planområdet ligger ved Kassøvej og Nr. Ønlevvej.
For enkeltbeliggende boliger i det åbne land fastsættes normalt grænseværdier
svarende til områdetype 3: Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.
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7.1.2 Vejtrafikstøj
Der er forholdsvis få boliger langs vejene i området, heraf overvejende landbrugsejendomme. Hovedparten af boligerne langs vejene i området er ikke belastet af
vejtrafikstøj i dag, da der er beskeden trafik på vejene. Langs Kirkegade i Hjordkær, hvor der kører 2400 biler i døgnet og hvor husene ligger tæt ved vejen, kan
der dog være enkelte boliger påvirket af vejtrafikstøj.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er L den 58 dB for planlægning til nye boligområder langs veje. Der er ikke fastsat vejledende grænseværdier for støjen fra nye veje eller udvidelser eller ændringer af eksisterende veje,
men Miljøstyrelsen finder, at der ligeledes bør tilstræbes en vejtrafikstøj lavere end
Lden 58 dB ved helårsboliger i disse situationer.

7.2

Konsekvensvurdering

7.2.1 Virksomhedsstøj
Til det planlagte erhvervsformål med strømforbrugende virksomhedstyper vil støjkilderne typisk bestå af ventilations-, kølesystem og eventuelt nødstrømsanlæg
samt intern kørsel og transport. Derudover vil der skulle opføres en højspændingsstation (koblingsstation) inden for planområdet. Bortset fra et nødstrømsanlæg, der
kun vil være i drift i forbindelse med test og ved svigt i elforsyningen, må det forventes, at virksomhed og højspændingsstation er i drift hele døgnet.
De relevante støjgrænser i forhold til omgivelserne jf. afsnit 7.1 er sammenfattet i
Tabel 7-1.
Tabel 7-1

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj
Alle dage
kl. 7 - 22

55

Mandag – fredag kl.
18 – 22
Lørdag kl. 14 – 22
Søn- og helligdage
kl. 7 - 22
45

45

40

35

Mandag - fredag
kl. 7-18
Lørdag kl. 7-14

3. Enkeltbeliggende boliger i det
åbne land.
5. Samlet boligbebyggelse i det
åbne land ved Nr. og Sdr. Ønlev

40

I tabellen indgår kun grænseværdierne for boliger i det åbne land, da det vurderes,
at støjbelastningen ved de nærmeste byområder og det rekreative område ved
Arnhøj på grund af den store afstand vil være uden betydning. Nuværende bolig
inden for planområdet forudsættes nedlagt i forbindelse med ejerskifte og etablering af den nye anvendelse.
Planforslaget udlægger grønne forarealer i en bredde af 50 m og friholdte zoner
mod nabobebyggelse i Nørre Ønlev og Sønder Ønlev i minimum 150 m, der sikrer
en afstand mellem støjende anlæg i planområdet og de nærmeste boliger.
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I lokalplanen er det fastlagt, at anvendelsen af planområdet skal ligge inden for
miljøklasse 3-5. De anbefalede afstande til boliger fra erhverv i miljøklasse 3 – 5 er

›
›
›

Miljøklasse 3:
Miljøklasse 4:
Miljøklasse 5:

50 m
100 m
150 m

Miljøklasserne er Miljøstyrelsens anbefalinger til hvilken afstand, der skønnes at
være nødvendig mellem virksomhedstypen og boliger, hvis man skal undgå, at
boliger påføres væsentlige gener. Ved at overholde disse minimumsafstande mellem boliger og arealer planlagt til de respektive virksomhedstyper, vil der være
skabt en rimelig grad af sikkerhed mod fremtidige ulemper i omgivelserne. (Miljøstyrelsen 2004).
Der er få boliger i nærheden af lokalplanområdet. Planforslagets bestemmelser om
friholdte zoner i planområdet, der sikrer afstand mellem boliger og støjende anlæg/aktiviteter vil medvirke til at begrænse støj hos boliger i omgivelserne.
Da vurderingen bygger på et planforslag og ikke et konkret projekt, kan der ikke
beregnes støjniveauer i omgivelserne, men på grund af afstandene mellem boliger
og støjende aktiviteter og anlæg i erhvervsområdet, forventes det, at en kommende virksomhed kan overholde grænseværdierne for støj i omgivelserne. Der er
endvidere flere muligheder for om nødvendigt at dæmpe eller afskærme støjkilder.
Virksomheden vil skulle overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for virksomhedsstøj. Aabenraa Kommune er myndighed. Den planlagte
virksomhedstype er ikke nødvendigvis miljøgodkendelsespligtig virksomhed, men
nødstrømsanlæg kan være omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1,
pkt. 1.1.b 'Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion'.

7.2.2 Anlægsstøj
I anlægsfasen vil der i en begrænset periode forekomme støj fra almindeligt anvendt entreprenørmateriel såsom gravemaskiner, kraner, dumpere, lastbiler m.m.
Tilkørsel af grus og byggematerialer mv forventes at medføre en del tung trafik til
og fra planområdet, som – når det er størst aktivitet – vil give øget støj langs tilkørselsvejene og i nærheden af planområdet.
Anlægsarbejderne vil foregå i en relativt begrænset periode, men det må forventes,
at boliger tæt ved planområdet vil blive udsat for støjgener, mens arbejdet udføres.
Støjgener i anlægsfasen kan reguleres ved at fastlægge miljøkrav til entreprenører
m.v. i forbindelse med udbud af anlægsarbejderne og ved at begrænse det tidsrum, hvor støjende arbejde må udføres, til dagperioden på hverdage. Endvidere vil
vejadgangen til byggepladsen i anlægsperioden have betydning for støj for de
nærmeste boliger.
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Der findes ingen officielle krav vedrørende grænseværdier for støj og vibrationer i
forbindelse med anlægsarbejder. Det er op til Aabenraa Kommune at fastsætte
krav vedrørende grænseværdier og tidsrum for arbejdets udførelse, samt adgangsveje i anlægsfasen.

7.2.3 Vejtrafikstøj
Som det fremgår af de trafikale vurderinger skønnes den samlede trafik til en fuldt
udbygget virksomhed i planområdet at blive i størrelsesordenen 900-1200 køretøjer pr. døgn, der via Kassøvej vil fordele sig på vejnettet i området. Dette vil medføre ændringer i støjbilledet langs de berørte veje, hvor øget trafik vil medføre øget
vejtrafikstøj. Normalt opleves ændringer af støjniveau på mere end 2-3 dB som
hørbare, mens mindre ændringer ikke opleves som hørbare.
På baggrund af de trafikale vurderinger i kapitel 6 er der foretaget overslagsberegninger af vejtrafikstøjen. Den største stigning vil opleves på Kassøvej og Arnhøjvej,
hvor trafikken i dag er lav begge steder - omkring 500 biler i døgnet (ÅDT). En fuldt
udbygget virksomhed vurderes at medføre stigning i vejtrafikstøj på 4-6 dB for de
nærmeste boliger langs Kassøvej og Arnhøjvej, hvilket vil være en hørbar stigning.
Trafikmængden og dermed støjniveauet er dog ikke særligt højt, og det vurderes
kun at være enkelte boliger beliggende tættest ved vejene, der vil være påvirket
over den anbefalede grænseværdi på Lden 58 dB.
Stigningen langs Nr. Ønlevvej vil ligeledes være hørbar, men støjniveauet vurderes
at være betydeligt under 58 dB. Langs Kirkegade i Hjordkær er der i dag en vis
trafikstøj, som forventes at stige med 1-2 dB, hvilket ikke er en hørbar stigning.

7.3

Kumulative effekter

De eksisterende støjkilder i området er trafik, Kassø højspændingsstation, landbrugsdrift og vindmøller. Endvidere planlægges der et tilsvarende erhvervsområde
vest for det aktuelle planområde (forslag til Lokalplan nr. 89).
De boliger, der ligger i nærheden af både højspændingsstationen og de to planområder, dvs. særligt boligerne ved Kassøvej mellem de to planområder, kan blive
belastet af støj fra både erhverv og højspændingsstation.
Støjen fra de enkelte anlæg reguleres efter bestemmelserne for ekstern støj fra
virksomheder, og situationen adskiller sig ikke fra støj i et erhvervsområde med
flere virksomheder, hvor det er støjen fra den enkelte virksomhed, der skal overholde grænseværdierne, og det samlede støjniveau kan derfor være højere. Af
Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder fremgår det, at ved
overholdelse af de vejledende grænseværdier skulle borgerne være sikre på, at de
ikke udsættes for støj, der er urimelig. På den baggrund vurderes det, at den kumulative støj fra virksomheder i området vil være acceptabel.
Forøgelse af trafikmængden forventes at blive beskeden fra de kumulative projekter i området, da der ikke er tale om transportintensiv aktivitet. Det forventes derfor
at trafikstøjen vil svare til det ovennævnte vurderinger i afsnit 7.2.3, hvor vejtrafik-

58

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 88 NORD FOR HJORDKÆR

støjen vil ligge væsentligt under den anbefalede grænseværdi på 58 dB for hovedparten af de enkeltliggende boliger langs vejene i området, dog kan der være tale
om et højere niveau for de nærmest liggende boliger langs Kirkegade i Hjordkær.
Det forudsættes, at vindmøllerne i planområdet nedlægges, og der vil således ikke
være støj fra vindmøllerne i området ved fuld realisering af planen.
Som led i Energinet.dk's kommende opgradering af Kassø-Frøslev fra 220 kV til
400 kV skal højspændingsstation Kassø udvides. Dette kan medføre forøget støj
omkring stationen. Dette afklares i forbindelse med særskilt VVM, hvor Miljø- og
Fødevareministeriet er myndighed.

7.4

Afværgende foranstaltninger

Det vil være muligt at dæmpe eller afskærme støjkilder, hvis det bliver nødvendigt i
forbindelse med et konkret projekt. Det kan fx ske ved at placere støjkilder indendørs eller ved indkapsling af udendørs støjkilder, etablering af støjvolde eller støjskærme omkring særligt støjende enheder. Det konkrete behov for støjdæmpning
eller –afskærmning kan først vurderes, når der foreligger et konkret projekt.

7.5

Overvågning

Der foreslås ingen særskilt overvågning.

7.6

Referencer:

Miljøstyrelsen 2004. Håndbog Miljø og planlægning.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007. Støj fra veje.

