Forslag
Lokalplan nr. 98
Skibbroen/Sønderjyllandskajen

Offentlighedsperiode: xx. måned 2017 - xx. måned 2017.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse. En lokalplan indebærer ikke
handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med
fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har
som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 8 uger,
inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil høringsperiodens afslutning
har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og
bemærkninger til lokalplanforslaget.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til
Planklagenævnet. Bagerst i dokumentet finder du klagevejledningen, og
klagefristen er angivet på forsiden.
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Indledning
Aabenraa Kommune ønsker at imødekomme Aabenraa Havns ønsker om
mulighed for at opføre et kontordomicil i området for virksomheder, der som
udgangspunkt har tilknytning til havnen. I den forbindelse ser kommunen
på planlægningen for et større område. Det indebærer, at der kan etableres
en bufferzone mellem by og havn med lettere erhverv, at muliggøre
bedre forbindelse mellem stranden og midtbyen, at bevare et åbent
Sydhavnsbassin og jollehavnsmiljøet i Slotsmølleåens udløb og at sikre en
god helhedsvirkning i området.
De hidtil gældende Lokalplan nr. 68 for Slotsmølleåens udløb og nr. 69
for havneområdet blev udarbejdet på baggrund af planer om at opfylde
hele Sydhavnsbassinet. I forbindelse med disse planer, skulle der være
en mulighed for at etablere en erstatningshavn til de både, der lå i
Sydhavnsbassinet. Imidlertid vil nu kun en lille del af bassinet blive fyldt op,
og det øvrige bassin skal bevares men anvendes til erhvervshavn. Der er
også skabt en ny løsning for de mindre joller og fiskerbåde i den nordlige del
af Nyhavn, og derved er planen for byhavn ved Slotsmølleåens udløb ikke
længere aktuel.
I høringen af Lokalplan nr. 68 og 69 kom indsigelser fra forskellige
interessenter mod opfyldning af Sydhavnsbassinet. Indsigelserne
omhandlede dels at bibeholde åbent vand helt til byen, og dels at det
maritime miljø med joller og fiskerbåde ud for den sydligste kaj skulle
bevares.
I forbindelse med aflysningen af Lokalplan nr. 68 samt at opfyldningen af
Sydhavnsbassinet ikke længere i fuldt omfang er aktuelt, ønsker kommunen
at sikre byens adgang og udsigt til vandet via et åbent Sydhavnsbassin.
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt
bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet
afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden
planlægning og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering
af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder.
Kortbilag
Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser
lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der
kan visualiseres.
Offentlighedsperiode
Forslaget til Lokalplan nr. 98 er offentliggjort den XX. måned 2017 sammen
med en miljøvurdering og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige og modtaget
senest den XX. måned 2017 af:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 98
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1
1.1

Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er:
at sikre et åbent Sydhavnsbassin samt jollehavnsmiljøet i
Slotsmølleåens udløb;
at muliggøre etableringen af en bufferzone mellem by og havn i form
af lettere erhverv;
at sikre areal til promenade og klimatiltag;
at sikre en god helhedsvirkning i området med hensyn til
naboområderne og områdets maritime relationer;

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter del af følgende matrikel:
Ejerlav: Aabenraa
Matrikel nr.: 3393
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 30. marts
2017 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3
3.1

Lokalplanområdet ligger delvis i byzone og delvis på søterritorium.

Områdets anvendelse
Anvendelsen i det enkelte delområde er fastlagt som følgende:
Delområde 1: Erhverv i form af restauration, toiletbygning,
promenade og parkerings- og opholdsarealer. Dog må det udlagde
promenadeareal langs Skibbroen, som vist på kortbilag 2, kun
anvendes til promenade.
Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2.
Delområde 2: Erhverv i form af kontor- og
administrationsvirksomheder med mulighed for at indpasse
restauration og tilhørende maritim detailhandel og parkeringsog opholdsarealer. Dog må det udlagde promenadeareal langs
Skibbroen, som vist på kortbilag 2, kun anvendes til promenade.
Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2.

Områdets delområder.

Delområde 3: Erhverv i form af kontor- og
administrationsvirksomheder med mulighed for at indpasse
restauration og tilhørende maritim detailhandel og parkerings- og
opholdsarealer.
Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2.
Delområde 4: Havneerhverv, erhverv med krav om
kaj-nær beliggenhed og erhverv i form af kontor- og
administrationsvirksomheder.
Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-5.
Delområde 5: Havneerhverv og erhverv med krav om kaj-nær
beliggenhed. Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 2-5.
Delområde 6: Havneerhverv, havnerelateret erhverv i form af
produktions-, lager-, kontor- og administrationsvirksomheder og
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butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper i
form af bådesalg.
Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-5.
Delområde 7: Maritime formål i form af jollehavn, promenade og
klimatiltag i form af anlæg til afledning af vand. Dog må det udlagde
promenadeareal og klimatiltagsareal langs Skibbroen, som vist på
kortbilag 2, kun anvendes til hhv. promenade og klimatiltag.
Delområde 8: Havnebassin med mulighed for at indpasse maritimt
erhverv og havnerelateret maritimt erhverv i miljøklasse 1-5.

Udstykninger
Lokalplanen indeholder ikke særlige bestemmelser vedrørende
udstykning.

Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet fra Kystvejen/Skibbroen må kun
foregå fra eksisterende frakørsel til Søndre Havnevej.

5.2

Nyt stiforløb langs Skibbroen og Kystvejen må kun etableres som del
af promenaden.

5.3

Parkeringspladser skal etableres inden for det samme delområde,
som bebyggelsen opføres i. Dog kan det nødvendige antal
parkeringspladser tilvejebringes via fælles parkeringsanlæg i
delområde 1.

5.4

Ved etablering af udvalgsvarebutik med særligt pladskrævende
varegrupper i form af bådesalg skal tilvejebringes 1 parkeringsplads
pr. 500 m2 etageareal.

5.5

I delområde 1 og 2 skal der ved etablering af fælles parkeringsanlæg
i delområde 1 etableres fortov langs Sydhavn.

5.6

I delområde 3 skal der ved ny bebyggelse etableres vejadgang til
slæbestedet i delområde 7 fra Søndre Havnevej med en min. 5
meters bredde og min. 4 meters frihøjde.

5.7

I delområde 7 skal der friholdes et arbejdsbælte på min. 5 meters
bredde langs Slotsmølleåens udløb.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Ny bebyggelse i delområde 2, 3, 4, 5 og 6 skal opføres med en
gulvkote på min. 2,5 meter (DVR90) og maks. 2,75 meter (DVR90).

6.2

Ny bebyggelse skal overholde følgende fastsatte etageareal,
bygningshøjde og etageantal:
Delområde 1: Etageareal maks. 300 m², bygningshøjde maks. 6
meter (maks. kote 8,5 DVR90) og etageantal maks. 1.
Delområde 2: Etageareal maks. 2.000 m², bygningshøjde maks.
12,5 meter (maks. kote 15 DVR90) og etageantal maks. 3. Dog kan
der i delområdets sydlige byggefelt bygges med en højde på maks.
16,5 meter (maks. kote 19 DVR90) og etageantal på maks. 4.

Områdets delområder.

Delområde 3: Etageareal maks. 4.500 m², der deles med delområde
4. Bygningshøjde maks. 8,5 meter (maks. kote 11 DVR90) og
etageantal maks. 2. Dog kan der i delområdets nordlige og østlige
byggefelt bygges med en højde på maks. 12,5 meter (maks. kote 15
DVR90) og etageantal på maks. 3.
Delområde 4: Etagearealet maks. 4.500 m², der deles med
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delområde 3. Bygningshøjde maks. 12,5 meter (maks. kote 15
DVR90) og etageantal maks. 3.
Delområde 5: Etageareal maks. 130 m², bygningshøjde maks. 8,5
meter (maks. kote 11 DVR90) og etageantal maks. 2.
Delområde 6: Etageareal maks. 2.000 m², bygningshøjde på maks.
16,5 meter (maks. kote 19 DVR90) og etageantal på maks. 4
etager. Dog gælder det følgende for anvendelse i form af bådesalg,
produktions- og lagererhverv i den eksisterende bebyggelse:
etageareal maks. 4.500 m², bygningshøjde på maks. 12,5 meter
(maks. kote 15 DVR90) og etageantal på maks. 2.
Delområde 7: Etageareal maks. 200 m², bygningshøjde maks. 5
meter (maks. kote 7,5 DVR90) og etageantal maks. 1.
Delområde 8: Må kun anlægges med bådebroer, trinbrætter,
bolværk og fortøjningspæle.
6.3

Ny bebyggelse skal placeres inden for de udlagte byggefelter som
vist på kortbilag 2. Dog kan småbygninger på maks. 10 m2 placeres
uden for byggefeltet og på arealer udlagt til parkering.

6.4

Altaner og karnapper skal placeres ovenfor overkanten af stueetagen
med et fremspring på maks. 2 meter fra facaden uanset byggefeltet.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Ny bebyggelse i delområde 2, 3 og 4 skal etableres således, at
min. 3/5 dele af facaden fremstår som lette facadematerialer,
energiproducerende tagflader, glaspartier eller en kombination
af to eller flere af de nævnte. Dog skal facade i stueetage langs
Kystvejen/Skibbroen udføres med min. halvdelen af facadelængden i
glaspartier eller facade, der fremstår som lette facadematerialer.

7.2

Ny bebyggelse i delområde 2, 3 og 4 med ydervægge i tunge
materialer, der vender mod Skibbroen/Kystvejen, må kun etableres
således, at de fremstår som sammenhængende i facadepartier på
maks. 15 m2.

7.3

Ny bebyggelse i delområde 1 og 7 må kun opføres med ydervægge,
der fremstår i træ, metal eller fibercementplader.

7.4

Tage må kun anlægges med materialer af tegl- eller betontagsten,
tagpap eller metal, med energiproducerende tagflader eller som
grønt tag. Opholdsarealer på tagflader er undtaget for dette.

7.5

Anlæg på tag, der stikker 0,25 meter over sternkant på flade tage
eller er over 0,5 meter høje på tag med hældning, skal overholde
byggefeltets maksimale bygningshøjde og afskærmes med samme
materialer som bygningens facader eller i glas. Dog gælder
afskærmningen ikke for solenergianlæg.

7.6

Ny bebyggelse inden for samme delområde skal benytte sig af
samme materialevalg.

7.7

Sokkelhøjder over 0,5 meter i forhold til det omgivende terræn skal
integreres i bebyggelsens facade.

7.8

Ydervægge, facadebeklædning, tage og energiproducerende anlæg
på ydervægge og tage skal have en glansværdi på under 30.
Skiltning

7.9

Skiltning er kun tilladt i form af virksomhedernes navneskilt på
facaden og ét skilt pr. facade. Der må kun skiltes for virksomheder
med erhvervsaktivitet på adressen.

7.10

Facadeskilte må kun etableres med en højde på maks. 0,75 meter
pr. virksomhed og en længde tilsvarende maks. 1/5 del af facadens
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længde.

7.11

Facadeskilte må kun placeres op til underkanten af første sal eller
ved bebyggelse i 1 etage op til undersiden af sternkant/tagrende.

7.12

Skiltepyloner må kun etableres med en højde på maks. 4 meter,
en bredde tilsvarende ¼ del af højden. Der må kun etableres én
skiltepylon i hvert delområde.

7.13

Skilte må kun belyses med statiske lyskilder. Såfremt belysning sker
ved ekstern lyskilde skal armaturet have en nedadrettet lysretning.

8

Ubebyggede arealer

8.1

Ved ny bebyggelse i delområde 2 og 3 skal etableres opholdsarealer
svarende til min. 10 % af bebyggelsens etageareal. Terrasser
og altaner tilknyttet de enkelte lejemål kan medregnes som
opholdsarealer.

8.2

Ved etablering af opholdsarealer, skal opholdsarealer svarende til
min. 5 % af bebyggelsens etageareal overholde Miljøstyrelsens
gældende grænseværdier for støj; dog minimum Lden 63 dB(A).

8.3

Træer langs Skibbroen og Kystvejen samt de fem træer ved
Slotsmølleåens udløb, som angivet på kortbilag 2, skal bevares.
Dog kan enkelte træer fjernes i forbindelse med udskiftning af syge
træer, etablering af klimatilpasningsanlæg i Slotsmølleåens udløb
eller etablering af ny promenade.

8.4

Kystsikringen langs Skibbroen skal fremstå ubrudt og intakt. Dog kan
kystsikringen fjernes i forbindelse med etablering af ny kystsikring
med min. kote 2,5 (DVR90).

8.5

Kajkant skal ved reguleringer have en overkant i min. kote 2,3
(DVR90).
Sydhavnsbassinet

8.6

Bådebroer og trinbrætter i havnebassinet må kun etableres med dæk
i træ.

8.7

Bådebroer må kun etableres langs og parallelt med kajkant og inden
for 168 meter fra eksisterende vestlige kant i Sydhavnsbassinet,
som vist på kortbilag 2. Dog må bådebroer inden for samme område
etableres vinkelret med kajkant, såfremt de har en min. afstand på
25 meter fra den nordlige kajkant i Sydhavnsbassinet, som vist på
kortbilag 2.

8.8

Trinbrætter og fortøjningspæle inden for en 25 meters afstand af den
nordlige kajkant i Sydhavnsbassinet må kun etableres således, at
fartøjer fortøjes parallelt med den nordlige kajkant.
Belysning

8.9

Belysning må kun opføres med en nedadrettet lyssætning.

8.10

Parkarmaturer må kun opføres med et lyspunkt i maks. 3,5 meters
højde. Dog må lyspunktet for vejbelysning af Sydhavn og Søndre
Havnevej være højere.
Flag

8.11

Delområde 1, 2 og 3 skal holdes fri for flagstænger til brug for
reklameflag. Dog kan eksisterende erhverv i delområde 2 opstille
flagstænger til brug for reklameflag i grupper af 3.

8.12

I delområde 5 skal flagstænger til reklameflag samles i grupper af 3.
Hegn

8.13

8

Indhegning af arealer må kun forekomme i delområde 4, 5 og 6.
Hegnet må kun opføres som trådhegn i maks. 3 meters højde.
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Forudsætninger for ibrugtagning

9.1

Ny bebyggelse skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning,
før den tages i brug. Der gælder dog særlige undtagelser for
lavenergibebyggelse, der er defineret efter planlovens § 21a.

9.2

Parkeringspladser og opholdsarealer skal være etableret, før ny
bebyggelse tages i brug.

9.3

Støjafskærmende foranstaltninger i bebyggelse i delområde 2, 3, 4
og 6 og på opholdsarealer skal være etableret, før ny bebyggelse
tages i brug.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den
endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med
kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde
m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt
vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets
offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. X er vedtaget af Aabenraa Byråd den XX. måned
20XX.
Forslaget er offentliggjort den XX. måned 20XX.
Pbv.
Thomas Andresen
Borgmester
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet omfatter dels et havneerhvervsområde mellem Skibbroen/
Sønderjyllandskajen – Gammelhavn/Slotsmølleåens udløb og dels
søterritorium i Sydhavnsbassinet.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4,45 ha. og ligger mellem
Skibbroen og Sønderjyllandskajen, Gammelhavn og Mølleåens udløb.
Området er ejet af Aabenraa Havn og er anvendt som rekreativt område ved
Mølleåens udløb og erhvervshavn i det resterende område.
Området er i dag vejbetjent af Sydhavn og Søndre Havnevej med adgang fra
Skibbroen og Gammelhavn.
Syd for området ligger havnearealer, jollehavnen i Mølleåens udløb og
lystbådehavnen. Vest for området ligger blandet bebyggelse af etageboliger,
butikker og liberale erhvervsvirksomheder. Nord og øst for området ligger
havneområdet ved Gammelhavn og Sydhavnsbassinet, en række større og
mindre erhvervsvirksomheder og Sønderjyllandskajen, hvorfra der udskibes
sten, grus og lignende bulkvarer samt vindmøllevinger, vindmølletårne og
offshore dele med mere. Sydhavnsbassinet har indtil nu været anvendt til
både fritidsbåde og erhvervsfartøjer.
Lokalplanområdet er i dag bebygget med en stor hal med
indendørsopbevaring af træ, en bygning i to etager og røde tegl – hvor der
til tider har været salg af fisk i stueetagen – garagebygning i beton med
plads til to biler, en mindre grillrestaurant, tre små skure i forbindelse med
bådesalg samt mindre bygninger ud mod Mølleåens udløb. Størstedelen af
området er befæstet med asfalt bortset fra mindre græs- og grusarealer.
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter del af matr. nr. 3393, Ejerlav Aabenraa, som vist på
kortbilag 1. Området er delvis i byzone og på søterritorium.
Områdets anvendelse
Lokalplanen er opdelt i otte delområder efter anvendelse med areal til
havneerhverv udlagt øst for og lettere erhverv udlagt vest for Sydhavn;
dette senere som bufferzone mellem by og havn.
I det vestlige område er desuden givet mulighed for at indpasse restauration
med tilhørende maritim detailbutik i det lettere erhverv samt at etablere
mindre restauration i den nordlige del af lokalplanområdet. Dette er for at
understøtte mulighederne for havnearbejdere mv. at spise i området samt
for at understøtte liv langs promenaden. Lettere erhverv skal her forstås
som erhverv i miljøklasse 1-2, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.
I det østlige område er ud over havneerhverv givet mulighed for lettere
havnerelateret erhverv og bådesalg ved Sydhavnsbassinet og lettere
havnerelateret erhverv mod Slotsmølleåens udløb. Ved Sydhavnsbassinet
er det for at give mulighed for havnerelateret aktivitet i og ved bassinet
af lettere karakter. Ved Slotsmølleåens udløb er det for at give mulighed
for lettere erhverv et mindre stykke ud langs vandløbet, der giver
bedre muligheder for placering af byggeri med hensyn til adgang til
jollehavnsmiljøet og afskærmning af bagvedliggende havneaktiviteter.
Havnen skal prioritere havnerelateret erhverv i disse områder men kan,
såfremt arealerne ikke kan udlejes til disse, udleje arealerne til andet
erhverv, Jf. Havnelovens § 6 stk. 2.
Et promenadeareal er udlagt og forbeholdt anvendelse til promenade
i delområde 1-3 og 7 for at muliggøre en forbindelse mellem
Strandpromenaden og H.P. Hansens Gade og derved at forbinde by og kyst
bedre sammen. Promenadeforløbet er som udgangspunkt 10 meter bredt,
men breder sig ud mod den nordlige del under hensyn til det kommunale
vejprojekt Klimaboulevarden. I delområde 1 er promenade også indarbejdet
i delområdets anvendelse for at give mulighed for, at promenadeforløbet kan
udvides ud mod Sydhavnsbassinet.
Med anlæg til afledning af vand fra Slotsmølleåens udløb er det hensigten at
give mulighed for at etablere f.eks. pumpestation og sluse, for at modvirke
ophobning af regnvand i byen og Slotsmølleåen.
Udstykning
Der er ikke optaget bestemmelser vedrørende udstykning. Dette er i dag
varetaget af Bygningsreglementet og Udstykningsloven.
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Veje, stier og parkering
Der er optaget bestemmelser om, at vejadgang til lokalplanområdet fra
Kystvejen/Skibbroen kun må foregå ad eksisterende tilkørsel via Søndre
Havnevej. Det er med henblik på at samle trafikken til havneområdet og
derved minimere antal kryds på promenadeforløbet.
Der er sikret vejadgang til jollehavnen og slæbestedet fra Søndre Havnevej
gennem delområde 3, der er den mest hensigtsmæssige placering af
vejadgang ift. at undgå vej over Slotsmølleåens udløb og gennem delområde
4, der er beregnet til tungt erhverv. Størrelseskravet for vejadgangen
gennem delområde 3 samt størrelse på arbejdsbælte i delområde 7 er
fastsat med hensyn til de maskiner, der i dag oprenser Slotsmølleåen. Ved
anlæg af belægningen til arbejdsbæltet bør tages hensyn til, at en ca. 16 ton
maskine skal kunne køre på belægningen.
Antallet af parkeringspladser i forhold til særligt pladskrævende varegrupper
er med udgangspunkt i nuværende bådesalg i området. Derudover vil
krav om antal af parkeringspladser, handicappladser mm. ske i henhold
til gældende Bygningsreglement og Parkeringsregulativ for Aabenraa
Kommune.
Bebyggelsens omfang og placering
Der er optaget en række bestemmelser omkring etageareal/
bebyggelsesprocent, bygningshøjde og etageantal fordelt på det enkelte
delområde.
I delområderne ud mod Skibbroen (delområde 1-3 og 7) er fastsat et maks.
etageantal, der ved fuld realisering giver op- og nedtrappende højdeforløb i
bygningshøjden med højeste etageantal ved Søndre Havnevej. Det er tænkt
ind i en helhed, hvor der dels er taget højde for den lave bebyggelse og
miljøet i Slotsmølleåen og det rimelig åbne område foran Sydhavnsbassinet
og dels at koncentrere højden omkring indgang til lokalplanområdet
ved Søndre Havnevej, hvor høj bebyggelse har mindst indvirkning på
omgivelserne samt er med til at danne port ind til havneområdet.
Der er åbnet op for mulighed for bådesalg ved Sydhavnsbassinet, dels for
at give ny mulighed for eksisterende bådesalg, der kan bidrage til aktivitet
i Sydhavnsbassinet. Dertil er åbnet op for muligheden at opføre et nyt
kontordomicil, såfremt behovet opstår på sigt og eksisterende bygning
nedrives. Der er ikke mulighed for etablering af bebyggelse i delområde 5.
Byggefelterne er udlagt med hensyn til fremtidig promenade og
pumpestation ved Slotsmølleåens udløb, adgang for transport af
vindmølledele til Ro-Ro terminalen samt for at det tydeliggøres overfor
naboer og interesserede, hvor bebyggelser kan forventes opført.
Der er fastsat bestemmelser om fremspring på altaner og karnapper på
maks. 2 meter uanset byggefelt. Disse kan etableres ovenfor overkanten
af stueetagen. Det er af hensyn til færdsel tæt på bygningerne. Med en
gulvkote på 2,5 (DVR90) vurderes, at der er en rimelig frihøjde under
altaner og karnapper, placeret ovenfor stueetagens overkant.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Overordnet er der optaget bestemmelser for bebyggelsens facader og tage,
for at sikre et helhedsudtryk i området. Det omfatter, at sokkel over 0,5
meter i forhold til terræn skal integreres i facaden og, at ny bebyggelse
i samme delområder skal bruge samme materialevalg. Høje anlæg på
tage såsom elevatorskakt og ventilationsanlæg skal også afskærmes med
samme materialevalg, for sikre en sammenhæng i udtrykket. Dertil er
tagmaterialerne valgt for at give mulighed for tag med og uden hældning,
samt mulighed for at videreføre karakteren fra bebyggelse fra byen
eller skabe en ny havne/maritim præget karakter. Slutteligt er en maks.
glansværdi på 30 fastsat for facader og tag med hensigten at modvirke
gener ved refleksioner for naboer og kørende på Kystvej/Skibbroen.
I delområde 2-4 gælder særlige bestemmelser for den ydre facade med
hensigten at sikre en let og varieret facade på bebyggelsen for derved at
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skabe en mere aktiv facade i området; især langs promenaden og mod
Slotsmølleåens udløb. Der skal også bemærkes, at tunge facader kan
beklædes med lette facadematerialer for at fremstå som lette facader.
Med bestemmelserne omkring tagmateriale i form af energiproducerende
anlæg integreret i facader menes f.eks. solfangere og solceller. Og i forhold
til grønne tage menes tage beplantede med f.eks. sedum/stenurt. Hensigten
er at give mulighed for miljøvenlig belægning og forsinkelse af regnvand.
Skiltning er tilladt i form af navneskilt på facade og kun ét skilt pr. facade,
for at opfordre til sammentænkning af skilte mellem virksomhederne.
Bestemmelserne omkring facadeskiltenes størrelse er optaget for at mindske
deres indvirkning på bygningens arkitektur samt selve byrummet. For at
hindre forstyrrende skilte, der f.eks. kan distrahere bilister, skal lyskilder
være statiske; dermed må der ikke være f.eks. film eller blinkende lys på
skiltene. Der er optaget bestemmelser om nedadrettet lysretning for at
begrænse lys til det absolut nødvendige og dermed mindske lysforurening.
Ubebyggede arealer
Der er optaget bestemmelser vedrørende tilvejebringelse af opholdsarealer i
delområde 1-3, bevaring af træer, kystsikringen, materialer til og placering
af bådebroer, terrænregulering, belysning, flag og promenade.
For at sikre opholdsarealer til ansatte i kontordomicilerne samt et åbent
areal/byggeri er optaget krav om opholdsarealer svarende til min. 10 %
af bebyggelsens etageareal. Der skal dog tilvejebringes opholdsarealer
tilsvarende min. 5 % af bebyggelsens etageareal, der overholder de
vejledende grænseværdier for støj – der tæller med i det samlede areal på
min. 10 %. Der er også angivet en minimums grænseværdi på 58 dB(A)
på baggrund af de hidtil gældende støjgrænser. Terrasser og altaner kan
medregnes som opholdsarealer og derved del af de 10 %.
Som led i at sikre en god helhedsvirkning i området, herunder dets maritime
relationer, er optaget bestemmelser om, at dækket på bådebroer kun må
etableres i træ. Dertil må trinbrædder og fortøjningspæle kun etableres
parallelt med den nordlige kajkant for at sikre, at fartøjer ikke blokerer
udsynet gennem Sydhavnsbassinet fra Sydhavn og bagvedliggende
Skibbroen.
Træer ud mod Slotsmølleåens udløb er udpeget som bevaringsværdige og er
en vigtig del af områdets og jollehavnsmiljøets overordnede karakter.
Det er også med henblik på at sikre en god helhedsvirkning og især de
maritime relationer i området samt bufferzone mellem by og havn, at
flagstænger til reklameflag ikke må opstilles i delområde 1-3 og begrænset
til grupper af 3 i delområde 5 samt for eksisterende virksomhed i delområde
3.
Belysning skal have en nedadrettet lyssætning i delområde 1, 2, 3, 4 og 6
samt på bygninger, og lyspunktet på parkarmaturer må højst være 3,5 m for
at begrænse lys til det nødvendige og mindske lysforurening. Dette gælder
dog ikke vejbelysning af Sydhavn og Søndre Havnevej.
Bestemmelsen vedr. indhegning er for at sikre fri passage til og gennem
bufferzonen samt til den vestlige kajkant af sydhavnsbassinet, dvs.
delområde 1, 2, 3, 7 og 8.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.024.E og
1.1.043.F.
Rammeområde 1.1.024.E
Rammeområdet udlægger den nordlige del af lokalplanområdet til
erhvervsområde med mulighed for etablering af: havnevirksomheder,
fremstillingsvirksomheder, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel
og administration og lignende erhverv, der helt eller delvis anvender
søtransport eller har tilknytning til søtransport. Dertil er mulighed for at
etablere mindre butikker, jf. Planlovens § 5o, som fiskehandel, kiosk og
proviantering. Miljøklassen for området er 2 til 5.

Eksisterende rammeområde

Rammeområde 1.1.043.F
Rammeområdet udlægger den sydlige del af rammeområdet til rekreativt
område i form af lystbådehavn og byhavn.
Nyt rammeområde
Realiseringen af denne lokalplan forudsætter ændringer i
kommuneplanrammerne for området, hvorfor tillæg nr. 8 til Kommuneplan
2015 er udarbejdet.
Ændringerne til eksisterende rammeområder indebærer anvendelse,
bygningsvolumen og miljøklasse. Der er blevet afholdt en foroffentlighed
forud for udarbejdelsen af tillægget. Der er indkommet et høringssvar fra
Erhvervsstyrelsen og otte svar fra borgere.
Forslaget for tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er
offentliggjort samtidig som denne lokalplan, hvor der kan læses nærmere
om foroffentligheden og de indkomne idéer og forslag.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplan nr. 68 aflyses helt og Lokalplan nr. 69 aflyses inden for
lokalplanområdet ved vedtagelsen af Lokalplan nr. 98.
Servitutter
Der findes ingen servitut i området.
Risikostyringsplan
Aabenraa by er i EU’s oversvømmelsesdirektiv udnævnt som et lavtliggende
højrisikoområde i forhold til oversvømmelser fra havet. Ud fra vurderinger
af fremtidige højvandshændelser vil en 50 eller 100 års hændelse frem til
år 2050 kunne medføre oversvømmelse af byen; en højde på henholdsvis
197 og 205 cm. En 100-års hændelse i 2100 vil medføre, at det når kote
2,52. I den forbindelse er en sikringskote (meter over vandspejl) fastlagt
mod Aabenraa Fjord for byggeri mv. for at undgå oversvømmelser i den
nærmere fremtid. For eksisterende bebyggelse mod Aabenraa Fjord er
fastlagt en sikringskote på 2,30 meter over normalt hav spejl (DVR90).
For eksisterende og nye vandløb, kloaker o. a. med udløb i fjorden, andre
afvandingssystemer, dæmninger/volde, eksisterende byggeri m. m. tilpasses
koten, f.eks. ved at der etableres diger eller mobile skotter. Sikringen af
ny bebyggelse sker ved en sokkel/gulv kote på minimum 2,5 m, såfremt
der ikke er sikret mod oversvømmelse via diger eller andet. Denne kote er
baseret på sikring ved 100 års hændelse.
Vej og trafik
Lokalplanområdet omfatter en del af Søndre Havnevej og Sydhavn, der er
udpeget som afmærket havne og terminalområde, jf. Bekendtgørelse om
særlige køretøjer på havne og terminalområder nr. 551 af 27/05/11 efter
aftale med Aabenraa havn, Aabenraa kommune og Syd- og Sønderjyllands
Politi. Dermed må der køre køretøjer, der overskrider bestemmelserne
i Dimensionsbekendtgørelsen. Et afmærket havne- og terminalområde
betragtes som et arbejdsområde, hvor den almindelige trafikant må færdes
under arbejdskøretøjernes betingelser. Færdselslovens bestemmelser er dog
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fortsat gældende inde på området.
Søndre Havnevej er en del af særtransportnettet til Sønderjyllandskajen.
Arkæologi
Der er ikke registreret jordfaste fortidsminder i planområdets landdel og en
arkæologisk forundersøgelse er ikke nødvendigt. Det antages, at området er
præget af opfyldt havbund og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
mener derfor ikke, at der er risiko for at støde på jordfaste fortidsminder
ved anlæg på landdelen (matr. 3393). Der skal dog gøres opmærksom på,
at der tidligere er registreret et fortidsminde i søterritoriet ved bassinet ved
”Sydhavn” ude ved Sønderjyllandskajen. Hvis der påtænkes ændringer,
som involverer havbunden, skal der gives dispensation og tages kontakt til
Langelands Museum / Øhavsmuseet, som varetager marinarkæologien for
Sønderjyllands østkyst.
I henhold til Museumslovens § 27 skal bygherren være opmærksom på, at
hvis der under anlægsarbejde i området findes jordfaste fortidsminder eller
andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgående indstilles og Museum
Sønderjylland – Arkæologi Haderslev skal kontaktes.
Miljø
Vandløb
Slotsmølleåen er et offentlig vandløb, der er beskyttet af
Naturbeskyttelseslovens § 3 og indgår i Vandplanen. Der foreligger et
regulativ for vandløbet, hvori bl.a. koter, vandløbets placering begyndelse og
slutpunkter fremgår.
Slotsmølleåen slutter ved bygværket ved Sdr. Havnevej ved sluseportene.
Den resterende del af forløbet udenfor dette punkt er ikke et vandløb
men en del af Aabenraa Fjord. Der skal være fri passage for dyreliv mv
(vandrende fisk). Vandet i åen skal have frit afløb, undtaget når slusen er
lukket i forbindelse med f.eks. risiko for oversvømmelse.
Der er krav om et min. 5 meter bredt arbejdsbælte langs vandløbet i byzone.
Største delen af Slotsmølleåens udløb ligger uden for regulativet og er ikke
en del af Naturbeskyttelseslovens § 3. I dag er der en frivillig aftale mellem
Aabenraa Kommune, Aabenraa Havn og Mølleåens Bådelaug om oprensning
af udløbet. Der skal i den forbindelse være mulighed for at køre med en
gravemaskine og lastbiler på øst og nordsiden af kanalen.
Kystnærhedszone
I henhold til Planlovens § 16 stk. 4, skal der for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for
påvirkningen. Hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra
den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en særlig begrundelse
herfor. Lokalplanområdet ligger i bymæssig bebyggelse ca. 0,2 km fra
kysten. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse op til ca. 16,5 meters
højde. Den bymæssige bebyggelse, der grænser op mod området, er i op til
4 etager, og derfor vurderer Aabenraa Kommune, at lokalplanens realisering
ikke vil påvirke kystlandskabet og byens kystprofil væsentligt. Der er
udarbejdet visualisering af den planlagte bebyggelse.
Den særlige begrundelse for, at der kan opføres bebyggelse med en højde
på over 8,5 meter er, at der ved at give mulighed for højere byggeri sikres
bebyggelse med et mindre fodaftryk, således at der kan bevares udkig
til vandet. Alternativet er at fordele det samme etageareal i en lavere
bebyggelse og derved ud over et større areal, hvorved udblikket mod fjorden
vil være helt spærret af. Området vest for består af etagebebyggelser
i 2½ til 4 etager og mod nord ligger et fabriksanlæg med siloer og
produktionsanlæg i op til 42 meters højde. Bygningerne ønskes placeret
i tæt tilknytning til havneanlægget, idet disse planlægges anvendt til
administrationskontorer for de virksomheder, der har udskibning fra havnen.
Neden for er illustreret eksempler på, hvor meget bygningerne må fylde, og
hvordan fremtidig bebyggelse kan påvirke kysten visuelt.
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Jordforurening
Lokalplanområdet ligger i byzone, hvor jorden antages at være lettere
forurenet. Området er områdeklassificeret, jf. Jordforureningslovens §
50a. Derfor skal flytning af jord anmeldes, og der skal udtages jordprøver.
Antallet afhænger af modtager og aftales med Aabenraa Kommune. Ud
over jordflytningsbekendtgørelsen skal Aabenraa Kommunes regulativ for
områdeklassificering og jordflytning følges. Region Syddanmark har kortlagt
og registreret en del af området som V2-område, dvs. dokumenteret
forurening. Det medfører krav om undersøgelse med efterfølgende
foranstaltninger, jf. jordforureningslovens § 8.
Der er en tidligere sag hos Natur- og Miljøklagenævnet om havneslam i
Sydhavnsbassinet. Denne plan tillader ikke opfyldning af Sydhavnsbassinet
og ændrer ikke på nuværende forhold for eventuelt eksisterende havneslam
i Sydhavnsbassinet.
Bevaring
Del af den nuværende bebyggelse i delområde 1 (Sydhavn 24 a og 24b) har
en bevaringsværdi på 5. Der er ikke optaget bestemmelser om bevaring af
denne.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa. Ny bebyggelse skal
tilsluttes den kollektive varmeforsyning fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.
Kommunen skal dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen
opføres som en lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås huse,
hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i til en
hver til gældende bygningsreglement, p.t. BR15. Jf. Planlovens § 19 stk. 4.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i ARWOS forsyningsområde. Ny bebyggelse
skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og
vandforsyningsledninger skal respekteres.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2014-17. Størstedelen
af området er udlagt til separat-privatkloakering, hvor nybyggeri skal
separatkloakeres med afledning af regnvand til fjorden/havnen. Det
resterende område er udlagt til fælles-kloakering og privat-fælles kloakering,
hvor nybyggeri skal forberedes til separatkloakering.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og
vandforsyningsledninger skal respekteres.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere
m.v. i henhold til gældende regulativ. Der henvises til pt. gældende
affaldsbekendtgørelsens kap. 10 (bek.nr. 1309 af 18/12-2012) om
erhvervsaffald.

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

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

2.

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

3.

Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
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Redegørelse

anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Lokalplanen er vurderet til at være omfattet af pkt. 1, og derved skal den
miljøvurderes. I vurderingen af om planen er omfattet af pkt. 3, er der
foretaget en screening af planen i henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af
planer og programmer.
Screening/Scoping
På baggrund af en screening og scoping er vurderet, at punkterne trafikog virksomhedsstøj, luft- og lugtforurening og oversvømmelsesrisiko skal
undersøges nærmere.
Konklusion
På baggrund af miljøvurderingen er en række bestemmelser optaget i
lokalplanen, for at modvirke negative indvirkninger. Disse er bestemmelser
om en minimum sokkelhøjde på 2,5 m (DVR90) ved etablering af ny
bebyggelse og minimum overkant i kote 2,3 m (DVR90) ved regulering
af kajkant for at undgå større problemer ved oversvømmelse. Dertil
er stillet krav om etablering af støjafskærmende foranstaltninger i
bebyggelse i delområde 2, 3, 4 og 6 og på opholdsarealer før ibrugtagning
af ny bebyggelse samt en minimums støjgrænse i en procentdel af
opholdsarealerne på Lden 63 dB(A).
Miljøvurderingen er offentliggjort sammen med offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

Tilladelser og dispensationer fra anden
lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks.
stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der
berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes.
Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt
der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan
fortsætte.
Tilladelse efter Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der
skal udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens Regulativ for
områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune. Grave- og
anlægsarbejde kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, idet
arealet ligger indenfor indvindingsopland til vandværk og indenfor område
med særlige drikkevandsinteresser.
Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.
Tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven
Etablering af anlæg på søterritoriet, uddybning, inddæmning og opfyldning
på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.
Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser, vareindlevering mv. kræver, at der
indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.

19

Lokalplan nr. 98

Kortbilag

KORTBILAG 1
LOKALPLANOMRÅDETS
AFGRÆNSNING
DATO: 12.01.2017
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KORTBILAG 2
DISPOSITIONSPLAN
DATO: 23.03.2017
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 med
senere ændringer - § 58, stk. 1 nr. 6, kan kun retlige spørgsmål påklages.
Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har
haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over,
at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til
Planklagenævnet.
Det gør du ved at oprette en klage i Klageportalen. Indgang til Klageportalen
findes via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Planklagenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr på 900 kr.
for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.
Planklagenævnet kan tilbagebetale gebyret, hvis du får helt eller delvis
medhold i din klage.
Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Der henvises til planlovens § 60. En klage anses for at være indgivet,
når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre Planklagenævnet
bestemmer andet.
Planklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6
måneder fra afgørelsens modtagelse.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
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