Forslag
Lokalplan nr. 108
Boliger ved Sønderskovvej

Oﬀentlighedsperiode: X. måned 20XX - X. måned 20XX.
Klagefrist for beslutning om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. X. måned 20XX.

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
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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Indledning
Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at etablere fire bynære og
attraktive boliger på det sydvendte areal ved Sønderskovvej mellem den
eksisterende boligbebyggelse og Rugkobbel.
Boligerne vil fremstå som en naturlig afslutning af bebyggelsen langs
Sønderskovvej, og placeringen på toppen af bakken sikrer udsigt ned over
Sydbanks friareal over til det sydlige skovbryn.
Formålet med lokalplanen er at sikre bebyggelsens placering og dens
arkitektoniske formsprog, så helhedsindtrykket bevares uagtet variation
i materialevalg og sekundære bygningsdele. Der skal være mulighed for
individuelle facadeudtryk.
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 108, Boliger ved Sønderskovvej. Hæftet
er opdelt i følgende hovedafsnit:
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt
bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet
afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden
planlægning og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering
af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder.
Kortbilag
Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser
lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der
kan visualiseres.
Oﬀentlighedsperiode
Forslaget til Lokalplan nr. 108 er oﬀentliggjort den XX. måned 2017.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den XX. måned 2017 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 108
Boliger ved Sønderskovvej
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
- at sikre mulighed for boligbyggeri
- at sikre en helhed i bebyggelsen
- at sikre overholdelse af vejledende grænseværdier for støj

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Aabenraa
Matrikel nr.: 3447
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 26. juli
2017 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Områdets anvendelse

3.1

Områdets anvendelse fastlægges til boligområde med højest fire
boliger med tilhørende opholdsarealer.

3.2

I en boligejendom kan der drives virksomhed, som almindeligvis kan
udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-,
revisor- og arkitektvirksomhed og lign. liberale erhverv samt
dagpleje og lign. under forudsætning af:
At virksomheden kun drives af den, der bebor den pågældende
ejendom.
At virksomheden efter Aabenraa Kommunes skøn drives på en sådan
måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres.
At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende.
At virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering.
Parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen må ikke
medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende.
At virksomheden højest udgør 25 % af etagearealet. At der højest
er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højest er 0,75 m2.
Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant
på virksomhedens husmur.

3.3

4
4.1

Der kan ikke tillades anden type virksomhed.

Udstykninger
Lokalplanområdet kan udstykkes til fire selvstændige ejendomme i
princippet som vist på kortbilag 2.
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5

Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgang til de enkelte boliger skal ske fra Sønderskovvej, som vist
på kortbilag 2. Der må ikke etableres vejadgang fra Rugkobbel.

5.2

Indkørsler må maksimalt udføres i 5 meters bredde.

5.3

Til hver bolig skal der på egen grund anlægges mindst 2
parkeringspladser inkl. carporte/garager.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

6.2

Boligbebyggelse skal placeres med sydøstlig facede i byggelinien
inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter.

6.3

Boligbebyggelse må opføres i højest 3 etager bestående af 2
etager samt tagterrasse, i en højde der ikke overstiger 12,5 m over
fastlagte niveauplaner for de enkelte byggefelter som angivet på
kortbilag 2.

6.4

Såfremt der ikke etableres tagterrasse må bebyggelsen højst opføres
i 2 etager.

6.5

Facadehøjden må ikke overstige 8,5 m over fastlagte niveauplaner
med undtagelse af værn omkring tagterrasser.

6.6

Den maksimale bygningshøjde gælder for hele byggefeltet uanset
regler for skråt højdegrænseplan som beskrevet i BR2015.

6.7

Andre bygninger som skure, carporte og garager må opføres uden
for angivne byggefelter og må placeres i skel. Disse bygninger skal
placeres nordvest for den på kortbilag 2 viste byggelinie.

6.8

Disse bygninger må opføres i max 3 m over eksisterende terræn.

6.9

De maksimale bygningshøjder gælder uanset regler for skråt
højdegrænseplan.

6.10

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

7
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Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Bebyggelse skal fremstå som en helhed men gerne med variationer.

7.2

Tage må opføres som fladt tag, sadeltag eller med ensidig
taghældning.

7.3

Flade tage skal belægges med tagpap, tagdug eller udføres som
begrønnet tag.

7.4

Rejste tage skal belægges med sort tagpap med listedækning eller
naturskifer.

7.5

Der må opføres tagterrasser på boligbebyggelse med fladt tag.

7.6

Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer. Undtaget herfra
er solenergianlæg og ovenlysvinduer.

7.7

Såfremt der installeres solenergianlæg på hældningstage skal de
udformes, så de indgår som en naturlig del af tagfladen.

7.8

Der skal ved valg af solenergianlæg og materialer tages hensyn
til bebyggelsens karakter, så der opnås en god helhedsvirkning.
Anlæggene skal være refleksionsfri og må ikke give anledning til
væsentlige gener i forhold til omgivelserne.

7.9

Solenerginalæg på flade tage må maksimalt nå 50 cm over tagkant
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og skal holdes min 1 m fra denne.
7.10

Facader på boliger skal udføres i teglsten som blank mur eller
fremstå pudset, vandskuret eller beklædt med naturskifer.

7.11

Facader skal holdes i en skala fra hvid, over lys gullig til grå og sort.

7.12

Ved blank mur skal fugerne have samme farve som teglstenene.

7.13

Op til 30 % af det samlede facadeareal og op til 50 % af
facadearealet på den enkelte facade, må udføres i andre materialer
og farver. Facadearealet beregnes efter fradrag af arealer til vinduer
og døre.

7.14

Facader på carporte/garager, skure og øvrige mindre bygninger skal
udføres af sortmalet træ eller naturskifer.

7.15

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

8

Ubebyggede arealer

8.1

Der skal etableres opholdsarealer på terræn svarende til mindst
25 % af etagearealet. I disse opholdsarealer kan kun medregnes
arealer, hvor støjniveauet ikke overstiger Lden 58 dB.

8.2

Der kan desuden etableres opholdsarealer i form af tagterrasser.

8.3

Arealerne sydøst for den på kortbilag 2 viste byggeline skal friholdes
for byggeri og udlægges i græs.

8.4

Adskillelse mellem de enkelte grunde må kun ske i form af levende
beplantning.

8.5

Oversigtsforhold fra Sønderskovvejs udmunding i Rugkobbel skal
sikres. Der må derfor ikke etableres beplantning, bebyggelse,
støjafskærmning eller andre anlæg med en højde på over 1 meter i
en afstand på 1,5 m fra skel mod Rugkobbel.

8.6

Der kan etableres støjvold og/eller støjskærm med udstrækning
som vist på kortbilag 2, for at sikre at Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser overholdes. Se højdebegrænsninger mod Rugkobbel i §
8.5.

8.7

Støjvolde skal beplantes med græs og kan beplantes med træer eller
buske. Støjskærme skal afskærmes af beplantning for så vidst angår
sider, der ligger ud til lokalplanområdets grænser.

8.8

Langs lokalplanens østlige afgrænsning mod naboejendommen
Sønderskovvej 99 skal der fastholdes et levende hegn.

8.9

Der må maksimalt terrænreguleres med +/- 2 meter ift. eksisterende
terræn.

8.10

Der må ikke anvendes materialer til opfyldning af terræn, der kan
give anledning til grundvandsforurening.

9

Forudsætninger for ibrugtagning

9.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er
tilsluttet kollektiv varmeforsyning i henhold til Aabenraa
Kommunes varmeplan. Der gælder dog særlige undtagelser for
lavenergibebyggelse, der er defineret efter planlovens § 21a. Se
lokalplanens retsvirkninger punkt 3.

9.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkering jf.
§ 5.

9.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der forligger
dokumentation for overholdelse af støjkrav, herunder evt. etableret
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støjafskærmende foranstaltninger jf. §§ 8.6 og 8.7. Ny bebyggelse
må ikke tages i brug før støjkravene til det indendørs støjniveau,
som fastsat i § 6.9, kan overholdes.

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. 108 er vedtaget af Aabenraa byråd den XX. måned
20XX.
Forslaget er oﬀentliggjort den XX. måned 20XX.
Pbv.

8

Thomas Andresen

Tom Ahmt

Borgmester

Kommunaldirektør

LOKALPLAN NR. 108

LOKALPLANBESTEMMELSER

9

REDEGØRELSE

10

AABENRAA KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 108

REDEGØRELSE

Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Aabenraa. Området
afgrænses mod sydvest af Rugkobbel, og mod nordvest af Sønderskovvej.
Mod syd/sydøst grænser området op til et stort åbent græsareal. Mod
øst grænser området op til boliger i 1-2 etager som alle har selvstændig
udkørsel til Sønderskovvej.

Der åbne græsareal syd/sydøst for lokalplanområdet.
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Eksisterende bebyggelse langs Sønderskovvej. Boligerne har alle udkørsel
direkte til Sønderskovvej.

Baggrund
Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at etablere fire bynære og
attraktive boliger på det sydvendte areal ved Sønderskovvej mellem den
eksisterende boligbebyggelse og Rugkobbel.
Boligerne vil fremstå som en naturlig afslutning af bebyggelsen langs
Sønderskovvej, og placeringen på toppen af bakken sikrer udsigt ned over et
større grønt friareal over til det sydlige skovbryn.
Anvendelsen er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan for
området, hvor denne lokalplan er udarbejdet.

Formålet med lokalplanen
Formålet med lokalplanen er at sikre bebyggelsens placering og dens
arkitektoniske formsprog, så helhedsindtrykket bevares uagtet variation
i materialevalg og sekundære bygningsdele. Der skal være mulighed for
individuelle facadeudtryk.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Området afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 3447,
Aabenraa og udgør et areal på ca. 3000 m2 beliggende i byzone. Området
henligger som et ubebygget areal med krat og træbevoksning. Arealet er
skrånende med fald mod sydøst, med en højdeforskel på op til 5 m.

Sønderskovvejs tilkobling til Rugkobbel set fra Rugkobbel. I baggrunden ses
en del af lokalplanområdet.
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Lokaplanområdet, som henligger med krat og beplantning, set fra drone.
Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligområde med op til 4 boliger. Der
kan i området etableres mindre erhvervsvirksomheder, som ikke ændrer
områdets karakter af boligområde eller medfører gener.
Udstykning
Området kan udstykkes i princippet som vist på kortbilag 2 til 4 selvstændige
ejendomme.
Veje, stier og parkering
Området skal vejbetjenes fra Sønderskovvej. Der kan etableres indkørsel til
hver bolig, som ved de eksisterende boliger langs Sønderskovvej. Der må
ikke etableres vejadgang fra Rugkobbel.
På hver grund skal anlægges mindst 2 parkeringspladser inkl. carporte/
garager.
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40 %.
På hver grund er der udlagt et byggefelt på 11 m i bredden, placeret således
at der er en afstand på minimum 7 m mellem de enkelte byggefelter.
Dybden på byggefelterne varierer. Byggefelternes placering og udstrækning
fremgår af kortbilag 2.
Inden for byggefelterne må der opføres boliger i op til 12,5 meter over de
på kortbilag 2 viste niveauplaner. De sydøstlige facader skal ligge i den
på kortbilag 2 viste byggelinie. Facadehøjder må ikke overstige 8,5 meter
over fastlagte niveauplaner undtaget værn for tagterrasser. Byggeriet
må opføres i to etager samt med en tagterrasse. Dette svarer ifølge
bygningsreglementet til tre etager.
Uden for byggefelterne, men nordvest for den på kortbilag 2 viste byggeline,
kan der placeres mindre bygninger som carporte/garager og skure. Området
sydøst for den udlagte byggelinie skal friholdes for bebyggelse.
Mindre bygninger må opføres i op til 3 meter over eksisterende terræn og
må placeres i skel.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Det skal sikres at der er en sammenhæng i bebyggelsen i området, i form af
materialevalg og/eller arkitektur.
Boligernes facader skal fremstå enten som pudsede, som blank eller
vandskuret murværk af tegl eller beklædt med naturskifer. Farverne skal
holdes i en skala fra hvid, over lys gullig til grå og sort. Ved blank mur skal
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Mulig udformning af bebyggelsen, set fra syd.
fugerne have samme farve som teglstenene.
Mindre facadepartier kan udføres i andre materialer og farver. Disse må
maksimalt udgøre 30 % af facadearealet.
Facadebeklædninger på carporte, garager og mindre bygninger skal udføres
af sortmalet træ eller naturskifer.
Flade tage skal belægges med tagpap, tagdug eller udføres som begrønnet
tag. Tage med rejsning skal udføres med belægning af sort tagpap med
listedækning eller naturskifer.
Ubebyggede arealer
Der skal sikres opholdsarealer på terræn sydøst for udlagte byggelinie.
Derudover kan der etableres tagterrasser. Adskillelse mellem de enkelte
grunde må kun ske i form af beplantning.
Langs lokalplanens østlige afgrænsning mod skal der fastholdes et levende
hegn, for at minimere indsigt til eksisterende nabo.

Illustration af mulig bebyggelse.
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Det skal sikres at opholdsarealer ikke støjbelastes fra Rugkobbel. Dette
sikres med, at der skal etableres en støjvold og/eller en støjskærm. Se
nærmere under afsnittet Støj.
Oversigtsforhold fra Sønderskovvejs udmunding i Rugkobbel skal sikres. Der
må derfor ikke etableres beplantning, bebyggelse, støjafskærmning eller
andre anlæg i en afstand på 1,5 m fra skel mod Rugkobbel med en højde på
over 1 meter.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme nr.1.1.204.B.
Rammen udlægger området til boligformål i form af etage- tæt-lav og
åben-lav boliger samt oﬀentlige formål til områdets forsyning og anlæg til
områdets forsyning. Ligeledes kan der etableres erhverv, der ikke ændrer
områdets karakter som boligområde.
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til
40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etager. Bebyggelseshøjden
i området må ikke overstige 12,5 m. Grundstørrelse skal være mindst 700
m²

Eksisterende kommuneplanrammer
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Da en tagterrasse ifølge bygningsreglementet er at betragte som 1 etage,
stemmer lokalplanens bestemmelser med at etablere byggeri i 2 etager samt
en tagterrasse ikke overens med kommuneplanen, hvorfor der udarbejdes et
kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen, der giver mulighed for at
opføre byggeri i 3 etager.
Lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan M24 som dækker et større areal
mod syd og øst. Lokalplanen fastætter anvendelsen til privat og oﬀentlig
service. Anvendelsen til boliger er derfor ikke i overensstemmelse med den
gældende lokalplan for området. Lokalplan M24 aflyses derfor for arealet
inden for nærværende lokalplans områdeafgrænsning ved dennes endelige
vedtagelse.
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Servitutter
Der er ikke tinglyst servitutter der har betydning for lokalplanen.
Kystnær byzone
I henhold til Planlovens §16 stk. 4, skal der for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, redegøres for
påvirkningen.
Lokalplanområdet er beliggende i bymæssig bebyggelse ca. 0,7 km fra
kysten.
Lokalplanen muliggør byggeri i op til 12,5 meters højde, men da der
mellem kysten og lokalplanområdet bymæssig bebyggelse, er det Aabenraa
Kommunes vurdering, at en realisering af lokalplanen ikke visuelt vil påvirke
kystlandskabet eller byens profil set fra kysten.
Arkæologi
Museum Sønderjylland oplyser, at der ikke er registreret jordfaste
fortidsminder inden for lokalplanområdet, der i øvrigt ud fra historiske
luftfotos fra 1989 og 2008 at dømme er stærkt terrænreguleret. Evt.
fortidsminder må derfor antages at være destrueret ved disse tidlige
jordarbejder.
Museum Sønderjylland vurderer derfor, at der ikke er risiko for at
støde på arkæologiske fortidsminder i området, hvorfor en arkæologisk
forundersøgelse ikke er nødvendig.
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet
alligevel påtræﬀes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg,
skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001)
omgående indstilles i det omfang, der berører fortidsmindet og Museum
Sønderjylland – Arkæologi Haderslev adviseres.
Miljø
Grundvandsbeskyttelse
Arealet er beliggende i område med drikkevandsinteresser. Anvendelsen
vurderes ikke at medføre øget risiko for grundvandet.
Naturbeskyttelse
Området er ikke underlagt naturbeskyttelsesinteresser.
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening på arealet.
Arealet ligger i byzone og er hermed områdeklassificeret. Flytning
og håndtering af jord skal anmeldes til kommunen og skal ske iht.
Jordflytningsbekendtgørelsen samt Aabenraa Kommunes regulativ for
områdeklassificering og jordflytning. Området kan søges udtaget fra
områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningslovens § 50a, hvis
der ikke er noget der taler imod dette. Såfremt området udtages skal der
ikke udtages jordprøver ligesom, flytningen af jord væk fra området blot
anmeldes til kommunen.
Støj
Lokalplanområdet er støjbelastet af trafikstøj fra Rugkobbel.
Den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB for påvirkninger af boliger
generelt med støj fra vejtrafik skal overholdes på bebyggelsens udendørs
opholdsarealer.
Det indendørs støjniveau i boliger må ikke overstige Lden 33 dB. I
støjbelastede eksisterende boligområder kan tillades et højere støjniveau.
For denne lokalplan betyder dette, at det skal dokumenteres, at det
indendørs støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger 33 dB.
Der er af Sweco’s akustikafdeling, Acoustica blevet udarbejdet et notat
om trafikstøj vedrørende indendørs støjniveau og støjniveau på udendørs
opholdsarealer og tagterrasser. Beregningerne viser at der fx kan
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etableres en 1,5 m høj støjvold med en 1,75 m høj støjskærm ovenpå med
udstrækning som vist på kortbilag 2. Derudover skal der etableres værn på
tagterrasser. Forslag til udformning af disse fremgår af Sweco’s notat.
Enkelte facadepartier på boligen tættest på Rugkobbel overstiger i mindre
grad grænseværdierne, med dette kan løses ved hjælp af facadeisolering og
særlige vinduer.
Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Aabenraa Kommune.
Klimatilpasningsplan
Formålet med klimatilspasningsplanen er at sikre befolkning og værdier mod
negative følger af klimarelaterede oversvømmelser ved at fastsætte særlige
retningslinjer for områder med særlig risiko for oversvømmelse.
Lokalplanområdet er ikke en del af de udpegede risikoområder.
Tekniske sektorplaner
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 Aabenraa Vandforsynings
forsyningsområde. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive
vandforsyning.
Regn- og spildevand
Området er omfattet af Spildevandsplan 2014 og udlagt til
separatkloakering. Lokalplanområdet skal således tilsluttes Arwos’ regn- og
spildevandsanlæg.
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 § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1.

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

2.

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

3.

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

Forslag til lokalplan nr. 108 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.
Lokalplanforslaget er screenet i forhold til pkt. 3.
Screening/Scoping
Følgende parametre vurderes at have relevans for lokalplanens indvirkning
på miljøet:
- Trafikstøj
- Sundhedstilstand og ulykkesrisiko
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- Indblik
Forholdene er gennemgået i efterfølgende afsnit, der behandler kendetegn
ved planens indvirkning på miljøet.
Trafikstøj
Boligerne etableres tæt på en trafikeret ringvej, hvorfor det må forventes,
at der forekommer trafikstøj på arealet. Det udarbejdede støjnotat
konkluderer at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes på
de udendørs opholdsarealer og tagterrasser ved at der etableres en 1,5
m høj støjvold med en 1,75 m høj støjskærm på. Enkelte facadepartier
overstiger grænseværdierne i begrænset omfang, men dette kan løses med
støjdæmpende materier og vinduer.
Ulykkesrisiko
Ulykkesrisikoen som følge af øget brug af overkørslen fra Sønderskovvej
til Rugkobbel vurderes ikke at stige. Ved Sønderskovvejs tilkobling til
Rugkobbel er der en hjørneafskæring på vejarealet, således at der fortsat er
oversigtsforhold. Denne hjørneafskæring er beliggende på vejarealet uden
for lokalplanområdet og vil således ikke blive påvirket af projektet.
Indblik
Bebyggelsen kan etableres i 2 etager med en tagterrasse, hvilket kan give
indblik til eksisterende nabo mod øst. For at minimere indblik, er det østlige
byggefelt derfor trukket mod øst væk fra naboen. Derudover er krav om at
der skal opretholdet beplantning langs skellet mod den østlige nabo.
Konklusion
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at den negative miljøpåvirkning
er afgrænset til:
Trafikstøj, ulykkesrisiko og indblik.
Der er fastsat bestemmelser om afværgende foranstaltninger i lokalplanen,
således at miljøpåvirkningerne minimeres. Da forslaget ikke medfører
væsentlig indvirkning på miljøet vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke
udarbejdes miljøvurdering.
Klagefristen for beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering er
xx.xx.2017.

Tilladelser og dispensationer fra anden
lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks.
stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der
berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes.
Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt
der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan
fortsætte.
Tilladelse efter Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der
skal udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens Regulativ for
områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune. Grave- og
anlægsarbejde kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, idet
arealet ligger indenfor indvindingsopland til vandværk og indenfor område
med særlige drikkevandsinteresser.
Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.
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LOKALPLANOMRÅDETS
AFGRÆNSNING
DATO: 29.05.2017
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Byggefelt

Niveauplan

Størrelse på Afstand til
byggefelt
østligt skel

Afstand til
vestligt skel

A

23,5

11 x 15 m

2,5 m

-

B

24,0

11 X 15 m

3,7 m

4,8 m

C

24,0

11 x 15 m

4,8 m

3,7 m

D

23,5

11 x 14 m

-

2,5 m

KORTBILAG 2
DISPOSITIONSPLAN
DATO: 25.07.2017
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Forslag til Lokalplan nr. 108
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde med
LandSyd - Landinspektører. Illustrationer: Weile Arkitekter.
Oﬀentliggjort den XX. måned 2017
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
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