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Forslag
Lokalplan nr. 113
Boligområde ved Langhus
Offentlighedsperiode: 6 september 2017 - 4. oktober 2017.
Fristen for at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 4. oktober 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.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Såfremt kommunen har besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering,
hvilket sker på baggrund af en miljøscreening af planerne, kan du klage over
denne afgørelse efter nedenstående klagevejledning.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder via et link på www.nmkn.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den
afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Byrådet har fundet det hensigtsmæssigt at justere på nogle enkelte
bestemmelser fra Lokalplan nr. 27, idet der i delområde 2 er behov at
udvide mulighederne vedrørende facadematerialer til også at omfatte sorte
mursten med sort fuge, i delområde 1 at give mulighed for træhuse med
krydsende hjørne (bjælkehuse, men ikke af rundtømmer) samt justering af
etageantallet i delområde 3, således at 1/4 af bygningens etageareal i hvert
byggefelt må opføres i 1 etage.
Det er byrådets hensigt, at skabe et varieret og attraktivt boligområde,
der bl.a. kan tiltrække ansatte på det kommende udbyggede akutsygehus
til at bosætte sig i området. Området ligger ikke langt fra andre store
arbejdspladser og der er god adgang til det overordnede vejnet.
Lokalplanen udgør første del af helhedsplanen for Lergård - den bæredygtige
bydel - hvor det er intentionen at bydelen udbygges ud fra bæredygtige
principper omkring sundhed og rekreative muligheder, klimatiske hensyn og
energieffektivitet, samt naturmæssige og landskabelige hensyn.
Planen rummer i den østlige del mulighed for 31 enfamiliehuse og i den
vestlige del 22 enfamiliehuse – alternativt 12 enfamiliehuse og cirka 25 tæt
lave boliger.
Den østlige del af lokalplanområdet er udstykket af kommunen, mens den
vestlige del er privatejet. .
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. 112 er offentliggjort den 6. september 2017.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 4. oktober 2017 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr.113
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 fastlægge områdets anvendelse til boliger og rekreative formål
at skabe grundlaget for en bæredygtig bydel, der vægter beboernes
rekreative muligheder for at leve et aktivt og sundt liv i området
at sikre at området udnyttes og bebygges i respekt for de
landskabelige og naturgivne kvaliteter i området, herunder med
særlige arkitektoniske krav m.v. i delområde 2 op mod fredskoven,
at sikre at området indrettes og forsynes, så energiforbruget
minimeres, herunder
at ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse
at sikre mulighederne for lokal håndtering af regnvandet i området
at sikre udlæg af vej- og stiforbindelser, der er landskabeligt
tilpassede.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kolstrup af Aabenraa
Matrikel nr.: 1942, 1956, 2775b, 2275c, 2775d, 2775e, 2775f,
2775g, 2775h, 2775i, 2775k, 2775l, 2775m, 2775n, 2775o, 2775p,
2275q, 2775r, 2775s, 2775t, 2275u, 2775v, 2775x, 2775z, 2775y,
2775æ, 2775ø, 2775aa, 2775ab, 2775ac, 2775ad, 2775ae, 2775af,
2775ag, del af 2775a, 2780 og 2873.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 15. juni
2017 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3

Lokalplanområdet ligger i landzone og byzone.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet inddeles i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 som vist på
kortbilag 2.

3.2

Delområde 1 må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav eller
tæt-lav boligbebyggelse i form af kæde-, række- eller dobbelthuse.
Tæt-lav boligbebyggelse må alene placeres langs vej C-D, jf.
kortbilag 2.

3.3

Delområde 2 må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav
boligbebyggelse.

3.4

Delområde 3 må kun anvendes til boligformål i form af fritliggende
enfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse i form af kæde-, række- eller
dobbelthuse eller etageboliger. En mindre del af delområdet som
vist på kortbilag 2 kan anvendes til fællesbygninger og -anlæg for
området.

3.5

Delområde 4 må kun anvendes til grønt fællesareal med
aktivitetsområder og forsinkelsesbassiner. Der må i tilknytning hertil
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etableres tekniske anlæg, pumpestation med mulighed for mindre
bygning eller transformator.

3.6

Delområde 5 må kun anvendes til naturområde i form af
eksisterende fredskov.

3.7

I delområde 1, 2 og 3 kan erhvervsdrift fra boliger etableres
under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor
ejendommen, og der kun er ansatte, der bebor ejendommen,
at ejendommens karakter af beboelsesbygning ikke forandres,
at virksomheden ikke medfører ulempe i form af støj, trafik og
parkeringsgener for det omkringliggende område, at den nødvendige
parkering etableres på egen grund, og at virksomhedens skiltning
maksimalt omfatter et skilt på højst 0,5 m² med virksomhedens
navn, logo og adresse, der monteres på facaden og tilpasses denne.

4

Udstykninger

4.1

Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med
principper som vist på kortbilag nr. 2. Udstykningsplanen kan
fraviges i delområde 1 og 3, hvis dele af områderne anvendes til tæt
lav boligbebyggelse, jf. 3.2 og 3.4.

4.2

I delområde 1 må grunde ikke udstykkes mindre end 700 m² til
åben-lav bebyggelse og 350 m² til tæt-lav bebyggelse. I delområde
2 må grunde ikke udstykkes mindre end 900 m² . I delområde 3 må
grunde ikke udstykkes mindre end 1.000 m² til åben lav bebyggelse
og 500 m² til tæt lav bebyggelse.

5

6
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Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra ny overkørsel til
Camma Larsen-Ledets Vej som vist på kortbilag 2.

5.2

Der udlægges areal til nye veje som vist på kortbilag 2. Vejene
udlægges med følgende bredder og materialer, jf. principsnit i bilag
4:

5.3

Stamvej A – B: Varierende bredder med en kørebanebredde på min.
5,5 m. Vejen må kun udføres med fast belægning i form af asfalt.

5.4

Boligveje C – D og E - F - G: Bredde 10 m med en kørebanebredde
på max. 5 m. Vejene må kun udføres med fast belægning i form af
asfalt eller belægningssten.

5.5

Boligvej H – I: Bredde 7 m med en kørebanebredde på max. 3,5 m.
Vejen må kun belægges med asfalt eller belægningssten. I kryds
mellem stamveje og boligveje kan der anlægges hævede flader eller
minirundkørsler.

5.6

For enden af hver boligvej udlægges areal til vendepladser udformet
efter vejreglerne.

5.7

Grunde skal tilsluttes boligveje og må ikke have overkørsel til
stamvej A-B. Der må kun etableres én overkørsel for biler til hver
grund. Overkørsel må have en maksimal bredde på 6 meter og skal
udføres i græsarmering mellem kørebane og grundskel.

5.8

Der udlægges areal til stier, med en principiel beliggenhed som vist
på kortbilag 2. Stier skal have en bredde på min. 2 m. Stierne a-b,
a-c og c-d må anlægges med fast belægning, mens øvrige stier kun
må anlægges med grus, stenmel eller tilsvarende løs belægning.
Stier skal følge det naturlige terræn.

5.9

Inden for den enkelte ejendom skal der etableres det nødvendige
antal parkeringspladser i henhold til Aabenraa Kommunes til enhver
tid gældende parkeringsregulativ.
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5.10

6

Belysning af veje skal ske i henhold til Aabenraa Kommunes
belysningspolitik. Stierne a-b, a-c og c-d skal udføres med belysning.
Stier gennem skoven i delområde 5 må ikke udføres med belysning
på master.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

I delområde 1, 2 og 3 må bebyggelsesprocenten for den enkelte
grund ikke overstige 30 for åben lav bebyggelse, i delområde 1 og 3
må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for tæt lav bebyggelse
og i delområde 3 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for
etageboliger.

6.2

I delområde 3 skal bebyggelse opføres som minimum
lavenergibebyggelse i henhold til 2020-kravene i BR15.

6.3

Der må ikke opføres egentlig bebyggelse i delområde 4 og 5, men
i delområde 4 kan der dog etableres anlæg til udendørs fitness,
naturfitness, tarzanbaner, petanque, parkour, naturlegepladser,
samt tekniske anlæg som pumpestation, transformator o.lign.

6.4

I delområde 1 skal bebyggelsen placeres minimum 2,5 m fra skel
mod nabo, vej, sti og grønne områder. For bebyggelse på sydlige
side af vej C-D skal bebyggelsen dog placeres minimum 7,5 m fra
naboskel mod syd, jf. byggelinje vist på kortbilag 2. Ved opførelse
af tæt lave boliger kan der opføres bebyggelse i naboskel, men
bebyggelse skal placeres minimum 2,5 m fra sti og grønne områder.
Carporte, skure, udhuse og lignende kan placeres tættere skel mod
nabo, sti og grønne områder end ovennævnte byggelinjer efter
bygningsreglementets regler.

6.5

I delområde 2 skal bebyggelsen placeres i byggefelt der defineres
således: 5 meter fra vejskel, 5 meter fra vest og sydskel og
2,5 meter fra østskel. Bebyggelsen skal opføres i udgangslinje
5 meter fra vejskel. Carporte og garager skal integreres i
beboelsesbygningen. Skure, udhuse og lignende kan placeres
tættere skel mod nabo, sti og grønne områder end ovennævnte
byggelinjer efter bygningsreglementets regler.

6.6

I delområde 3 skal bebyggelsen placeres inden for de på kortbilag 2
viste byggefelter. Byggefelterne er 20 x 20 meter. Garager, carporte,
skure, udhuse og lignende kan placeres uden for byggefelterne efter
bygningsreglementets regler.

6.7

I delområde 1 må bebyggelse ikke opføres med mere end 2 etager
eller 2 forskudte planer. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5
m. Bygningshøjden for fritliggende carporte og garager må ikke
overstige 3,5 m og bygningshøjden for fritliggende skure, udhuse
og lignende må ikke overstige 3,5 m. Bebyggelse i delområde 1
skal orienteres med dominerende længderetning øst - vestgående
retning, så tagflader kan udnyttes optimalt til solenergi, jf. § 7.12.

6.8

I delområde 2 må bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage
mod adgangsvej og 2 etager mod haveside eller forskudte planer.
Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Facadehøjden må
maksimalt være 4 meter mod boligvejen og 8,5 meter mod haveside.
Bygningshøjden på skure, udhuse og lignende må have en maksimal
højde på 3,5 m.

6.9

I delområde 3 må bebyggelse kun opføres med 2 eller 3 etager. En
mindre del af bebyggelsen på den enkelte grund kan dog opføres
1 etage, når denne del kun udgør mindre en ¼ af det samlede
etageareal. Carporte, skure, udhuse og lignende må kun opføres i 1
etage. Bygningshøjden må ikke overstige 10,5 m, dog max. 3,5 m
for fritliggende carporte, skure, udhuse og lignende.

6.10

I delområde 1 regnes bygningshøjden fra niveauplaner, som
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fastsættes nærmere af bygningsmyndigheden med udgangspunkt
i koterne på grunden. I delområde 2 regnes bygningshøjden fra
niveauplaner, som fastsættes nærmere af bygningsmyndigheden
med udgangspunkt i byggefeltet på grunden. Gulvkote i øverste
etage (indgangsetage fra vejen) må maksimalt afvige +/-0,25
meter i forhold til vejkoten på vejen H-I. I delområde 3 regnes
bygningshøjden fra niveauplaner, som fastsættes nærmere af
bygningsmyndigheden med udgangspunkt i byggefeltet på grunden.

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

I delområde 1 må bebyggelsens facader kun fremstå i tegl som blank
mur, eller pudset eller vandskuret mur i hvid, grå eller sort, eller træ
malet i sort eller grå, herunder bjælkehuse med krydsende hjørner,
dog ikke rundtømmer.

7.2

I delområde 1 må facader tilplantes og fremstå som grønne/
beplantede facader.

7.3

I delområde 2 må bebyggelsens facader kun fremstå i sorte mursten
med sort fuge. Dette må kombineres med træfacade malet i sort
eller i træfacade malet i sort. hvor op til 25 % af den enkelte facade
dog kan fremstå i tegl som blank mur, pudset eller vandskuret mur i
hvid, grå eller sort.

7.4

I delområde 2 skal fritliggende carporte, udhuse og skure udføres
i træ malet i sort. Udhuse og skure skal udføres i træ malet i sort.
Facader må tilplantes og fremstå som grønne/beplantede facader.

7.5

Der må ikke anvendes træfacader med krydsende hjørner
(bjælkehuse og lignende).

7.6

I delområde 3 må bebyggelsens facader kun fremstå i tegl som blank
mur i gråtoner til sort, eller træ malet i gråtoner til sort. Facader må
tilplantes og fremstå som grønne/beplantede facader.

7.7

I delområde 3 må der ikke anvendes træfacader med krydsende
hjørner (bjælkehuse og lignende).

7.8

Uanset ovenstående kan der i delområde 1, 2 og 3 integreres
solenergianlæg i sydvendte facader, jf. § 7.8, såfremt disse er plane
med facaden.

7.9

Sokler må ikke være synlige mere end 40 cm over færdigt terræn.
Fritliggende kældre og lignende, der på af skrånende terræn får hel
eller delvis fri facade, skal således udføres som ydervægge i samme
materialer som den øvrige facade på bygningen.

7.10

I delområde 1 må bebyggelsens tage kun udføres med taghældning
på mellem 25-45 grader eller som flade tage, og fremstå i sorte
materialer eller græs/sedum. Tage på garager og carporte skal
udføres med samme taghældning som beboelsesbygning. Der må
ikke anvendes glaserede eller ædelengoberede tagsten.

7.11

I delområde 2 må bebyggelsens tage kun udføres som flade tage, og
fremstå i sorte materialer eller græs/sedum.

7.12

I delområde 3 må bebyggelsens tage kun udføres med taghældning
på maksimalt 35 grader eller som flade tage, og fremstå i tagpap i
sort, eller græs/sedum.

7.13

Solenergianlæg (celler/fangere) skal på skrå tagflader ligge plant
med tagfladen, som de monteres eller indbygges på. På flade tage
må anlægget ikke placeres tættere sternkant end 2 meter, og
bagsiden af anlægget skal inddækkes. Solenergianlæg på flade tage
må ikke have en højde der overstiger 1 meter. Solenergianlæg skal
fremstå som sammenhængende flader med fire kanter, og må ikke
oplægges i fragmentariske, uhomogene flader. Solenergianlæg skal
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være sydvendte.
7.14

8

Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted udover navn
og husnummer. Ved virksomhedsdrift fra boliger kan dog tillades
skiltning i henhold til § 3.7. Inden for det på kortbilag 2 viste område
til fællesbygninger og -anlæg for området kan der opsættes skilte
med relation til driften.

Ubebyggede arealer

8.1

I delområde 1 må grundens befæstelsesgrad ikke overstige
50 inklusive bebyggelsen. I delområde 2 og 3 må grundens
befæstelsesareal ikke overstige 40 inklusive bebyggelsen.

8.2

Skråningsanlæg må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:3.
Der må ikke etableres støttemure.

8.3

I delområde 1 må terrænet reguleres med maksimalt +/- 2,0 m
i forhold til byggemodnet terræn indtil 1 meter ud fra bygning og
udlignes herfra til eksisterende terræn med hældning på maksimalt
1:3. Der må ikke terrænreguleres tættere på skel end 0,5 m.

8.4

I delområde 2 må der mellem vejen benævnt H-I og udgangslinjen i
byggefeltet terrænreguleres op til vejkoten. Fra udgangsbyggelinjen
og ind på grunden må terrænet udlignes med en maksimal hældning
på 1:3.

8.5

I delområde 3 må terrænet reguleres med maksimalt +/- 1 m i
forhold til byggemodnet terræn indtil 0,5 m fra skel.

8.6

I delområde 4 kan der opføres jordvolde i forbindelse med
støjafskærmning med en højde fra eksisterende terræn til voldkrone
på op til 2 meter. Jordvold må udføres med maksimal hældning på
1:2.

8.7

Grunde skal fremstå med åbne forhaver, dvs. at et 5 meter bredt
bælte fra vejskel skal friholdes for hegn, hække og tæt beplantning.
Der kan maksimalt plantes 2 enkeltstående træer og mindre grupper
af buske.

8.8

I delområde 1 må hegn kun etableres som levende hegn.
Beplantning i naboskel må kun udføres som bøgehække. I delområde
2 og 3 skal grunde fremstå uden synlig skelbeplantning og der må
kun indhegnes gårdhaver/ terrasser på op til 200 m² på hver grund.
Gårdhaver/ terrasser må kun indhegnes med bøgehække. Hegn
langs stiskel, vejskel og mod fælles opholdsareal skal holdes på egen
grund. Træer skal plantes mindst 2,5 m fra naboskel.

8.9

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må
ikke anvendes til oplagring eller placering af både, uindregistrerede
lastvogne, -biler og uindregistrerede campingvogne. Indregistrerede
campingvogne må kun parkeres kortvarigt på egen grund, og ikke
på veje og fællesarealer. Det er tilladt at have oplag af mindre både
som kanoer, kajakker og små joller på maks. 14 fod på egen grund
såfremt disse placeres mindst 5 meter fra skel mod vej.

8.10

I delområde 4 skal de fælles friarealer fremstå med naturpræg,
ekstensivt plejet med høslet 1-2 gange årligt. Der kan plantes
grupper af frugttræer og blandede træer af stedstypiske arter,
samt bærbuske. I delområdet kan der indrettes boldbaner, legeog aktivitetsarealer i græs, sand, stenmel og grus eller tilsvarende
(faldunderlag).

8.11

Der kan etableres forsinkelsesbassiner og oversvømmelsesarealer
til regnvand inden for delområdet, der skal udformes landskabeligt
med permanent vandspejl. Bassiner må udføres med maksimal
hældning på 1:5 og oversvømmelsesarealer med maksimal hældning
på 1:10. Mindre regnbede i tilknytning til grøftanlæg er undtaget fra
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hældningskrav. Bassiner må maksimalt have en dybde på 0,8 m.

8.12

I delområde 4 skal træbeplantning langs stamvejen A-B og
stien a-b udføres som blandet træbeplantning sammensat af
stedstypiske arter. Stier skal udføres i overensstemmelse med §
5.8.

8.13

Delområde 5 er fredskov og er underlagt skovlovens regler.

8.14

Ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler.

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 de fineret efter planlovens § 21a. Se
lokalplanens retsvirkninger punkt 3.

9.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet
spildevands- og regnvandsafledning i henhold til Aabenraa
Kommunes Spildevandsplan.

9.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret
parkeringspladser i henhold til lokalplanens § 5.9.

9.4

Bebyggelse må ikke tages i brug før det dokumenteret, at der ved
boligfacader og på udendørs opholdsarealer i tilknytning til boliger
er det sikret, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende
grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes. (p.t. gældende for
boligområder, institutioner, plejehjem, udendørs opholdsarealer,
parker og lignende mv.: Lden 58 dB).
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Grundejerforening

10.1

Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet.

10.2

Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet beslutter dette.

10.3

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje,
stier, belysning, grønne områder og øvrige fællesarealer indenfor
lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og snerydning af
boligveje og stier.

10.4

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter
lovgivningen henlægges til foreningen.

10.5

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de fælles grønne
områder i delområde 4, men ikke delområde 5.
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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. 113 er vedtaget af Aabenraa byråd den 28. august
2017.
Forslaget er offentliggjort den 6. september 2017.
Pbv.
Thomas Andresen			
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Rødekro
Nørreskov
Rise Skov

Søst Skov

Aabenraa

Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Jørgensgård Skov

Hjelm

Aabenraa Fjord

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Aabenraa by i bydelen Høje
Kolstrup. Der er kort afstand til byens udbud af handel, erhverv og kultur
og samtidig god forbindelse til et stort opland. Langhus ligger desuden i kort
afstand til Aabenraa Sygehus. Området er delvist udbygget med parcelhuse.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 14 ha. Lergårdområdet, som
Langhus er en del af, er topografisk karakteristisk for Aabenraa. Det består
at to jævnt skrånende områder adskilt af en tunneldal/ lavning med stejle
skråninger. I den nordlige del af området ligger det højeste punkt i kote
75, hvorfra terrænet falder mod vest, syd og øst. Det relativt lukkede
landskabsrum mod vest anvendes i dag til landbrug, mens tunneldalen er
skovbevokset. Skoven udgør en del af de bynære landskabskiler, som er et
særligt kendetegn i Aabenraas byudvikling.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter bykvarteret Langhus. Planområdet afgrænses mod
nord af Camma Larsen-Ledets Vej og boligbebyggelserne Frueløkke og
Skovgårdsvej og mod vest af Gammel Ribevej. Mod syd er området
afgrænset af en skovklædt lavning. Skoven indgår som en del af
lokalplanområdet. Mod øst grænser lokalplanområdet til boligområdet
ved Lergård, der er omfattet af lokalplan M91 og i dag er bebygget med
ældrecentret Lergården, parcelhuse og Høje Kolstrup Kirke. Området ligger
centralt midt mellem Aabenraa by og den nordlige tilkørsel til motorvej E 45.
Området ligger både i by- og landzone. Området i landzone udgøres af
skovområder øst, vest og syd for området.
Lokalplanen omfatter matr. nr. 1942, 1956, 2775b, 2275c, 2775d, 2775e,
2775f, 2775g, 2775h, 2775i, 2775k, 2775l, 2775m, 2775n, 2775o, 2775p,
2275q, 2775r, 2775s, 2775t, 2275u, 2775v, 2775x, 2775z, 2775y, 2775æ,
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2775ø, 2775aa, 2775ab, 2775ac, 2775ad, 2775ae, 2775af, 2775ag, del af
2775a, 2780 og 2873 alle af Kolstrup, Aabenraa.
Områdets anvendelse og disponering samt bebyggelses omfang og
placering
Lokalplanens område inddeles i 5 delområder efter anvendelse, disponering
og bebyggelse.
Den bæredygtige bydel
Lokalplanen tager udgangspunkt i de anbefalinger til bæredygtig
udvikling, som der er arbejdet med i helhedsplanen for Lergård Sund og bæredygtig bydel. Kvarteret Langhus er omfattet af disse
generelle anbefalinger. I lokalplanen er der indarbejdet en række
bæredygtighedsfremmende tiltag i disponering og de fysiske forhold.
Lokalplanen stiller endvidere krav om lavenergibebyggelse, tilslutning til
fjernvarme, samt maksimal befæstelsesgrad på grundene og opsamling
af regnvand i området. Det er endvidere hensigten, at lokalplanens
krav suppleres med bl.a. salgsbetingelser og bygherrevejledning, der
skal fremme bæredygtighedstiltag hos den enkelte grundejer og den
kommende grundejerforening i området. I udmøntning af helhedsplanen
gennem lokalplanlægningen arbejdes der videre med 4 nedenstående
bæredygtighedstemaer.
- Det naturgivne landskab
- Sundhedsloopet
- Grønne vejprofiler
- Varieret bebyggelse

Illustration af helhedsplanen for Lergårdområdet med Langhuskvarteret som denne lokalplan omhandler.
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Det naturgivne landskab
Det er formålet med lokalplanens disponering at sikre kvaliteterne i
Lergårds kuperede landskab bedst muligt. Veje og bebyggelse placeres,
så der foretages mindst mulig indgreb i terrænet, og bebyggelsen holdes
i god afstand af det karakteristiske skovbryn for at beskytte det naturlige
dyre- og planteliv. Skoven og slugten udgør områdets naturzone, der
rummer den vilde natur i form af skov og skovbryn, vandløb og vandhuller.
Kantzonen er en mellemzone mellem naturzonen og de områder der kan
bebygges. Området holdes naturpræget med åbne græsarealer med spredt
beplantning af træer, men vil også skulle kunne rumme lommer med plads
til forskellige aktiviteter, som leg og motion. Her placeres også områdets
regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand fra området. Kantzonen
må kun vedligeholdes ekstensivt, så den sammen med naturzonen fungerer
som spredningskorridor for dyre- og planteliv og naturlig rekreation.
Sundhedsloopet
Lergård må gerne blive en bydel, hvor idræt, udeliv og motion er en naturlig
del af livsstilen og hverdagslivet. I kantzonen sikrer lokalplanen, at der
etableres et sammenhængende stisystem rundt om og gennem bebyggelsen
og til den omkringliggende by. Stierne skal indgå i et ”sundhedsloop”, der
består af afmærkede løberuter af varierende længder og oplevelser. Omkring
loopet placeres bydelens øvrige sundhedsfremmende tiltag – eksempelvis
udendørs fitness, naturfitness, tarzanbaner, boldbaner, petanque, parkour,
naturlegepladser osv.
Grønne vejprofiler
Vej- og stinettet tilrettelægges, så det medvirker til at give de bedste
forudsætninger for at cyklen og den kollektive trafik tilvælges frem for bilen.
Alle veje, såvel stamvej som boligveje skal udlægges med et grønt profil.
Stamvejen udlægges i et bredt tracé for at sikre mulighed for nødvendigt
areal til stier, grøfter, vandrende og beplantning. Beplantningen langs
stamvejen skal fremstå med forskellige typer af træer, der får beplantningen
til at fremstå mere naturlig i lighed med de levende hegn i området, og vil
give en flottere årstidsvariation.
Boligvejene etableres så de fremstår som sammenhængende grønne bånd
gennem bebyggelsen. Der holdes et 5 meter bredt bælte der ikke må hegnes
på hver side af vejene. I det grønne bælte må plantes enkeltstående træer
og buske. Overkørsler fra vejen til grundskellet udføres i græsarmering for at
understrege den grønne karakter. Stierne i sundhedsloopet – perimeterstien
- skal anlægges med grusbelægning, der bedst mulig tilpasser sig
naturpræget i kantzonen mellem bebyggelse og skov.
Varieret bebyggelse
Lokalplanen differentierer kravene til den fremtidige bebyggelse i området
ud fra de landskabelige kvaliteter i de enkelte delområder. I områder med
store terrænforskelle i tilknytning til kantzonen stilles der større krav til
bebyggelsens placering og udformning end i områder med mere moderate
terrænforskelle.
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Delområde 1 - åben-lav/tæt-lav boliger
Området planlægges til fritliggende énfamiliehuse. På de nordligste
boligveje kan der alternativt opføres kæde- række- eller dobbelthuse.
Området pålægges færre restriktioner for bebyggelsen, men på en måde
så helhedsindtrykket af området er harmonisk trods de forskelligartede
byggerier. Det bærende princip for at opnå dette er, at der skal anvendes
ensartede tagmaterialer samt at bygningerne skal orienteres, således at
tagfladerne kun har to retninger østvest eller nordsyd og sammenhængende
grønne gaderum. Maks. bygningshøjde 8,5 m og 2 etager. Bebyggelsen
skal orienteres nord-syd eller øst-vest og placeres inden for byggelinjer, der
holder 2,5 m til skel, dog 7,5 m mod syd af hensyn til optimal udnyttelse
af solenergi og dagslys. Facader kan fremstå i blank mur, eller pudset/
vandskuret mur i hvid, grå eller sort, evt. med beplantning på facader eller
med facader af træ. Facader i træ må udføres med krydsende hjørner,
me ikke i rundtømmer. Tage skal have en hældning på 25-45 grader eller
udføres som flade tage og skal fremstå i sorte materialer eller som grønne
tage med græs/sedum.
Delområde 2 - åben-lav boliger
Området planlægges til fritliggende énfamiliehuse. Området pålægges
specifikke krav til bebyggelsens arkitektur på grund af beliggenheden på
stærkt skrånende terræn mod kantzonen og skovkanten. Bebyggelse i fast
afstand fra vejen og åbne forhaver understreger vejens kurvede forløb.
Maks. bygningshøjde 8,5 m og 1 etage mod adgangsvej og 2 etager mod
haveside. Bebyggelsen skal have en facade i udgangsbyggelinje 5 m fra
vejskel og placeres 2,5 m fra østskel og 5 m fra vest- og sydskel. Facader
skal fremstå i sortmalet træ, eventuelt med mindre dele i murværk eller
i sorte mursten med sort fuge. Tage skal være flade og fremstå i sorte
materialer eller som grønne tage med græs/sedum.
Delområde 3 - åben-lav/tæt-lav/etage boliger, evt. fælleshus
Området planlægges til fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boliger eller
etageboliger. Området lægger op til en bebyggelse, der i særlig grad
eksperimenterer med bæredygtighedsfremmende løsninger, og rummer
areal til fælleshus og anlæg for hele området. Maks. bygningshøjde 10,5 m
og 2-3 etager. Mindre dele af bebyggelsen på den enkelte grund må opføres
i 1 etage. Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelt på 20 x 20 m.
Facader kan fremstå i blank mur i gråtoner til sort, træ i sort eller grå, eller
evt. med beplantning på facader. Endvidere kan solenergianlæg integreres
i sydvendte facader. Tage skal være flade eller have ensidig, sydvendt
hældning på maks. 35 grader. Tage skal være tagpap eller grønne tage med
græs/ sedum.
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Delområde 4 - Kantzonen - fælles friarealer
Området udgør de fælles friarealer inklusive stamvejene. Der må inden
for delområdet ikke opføres egentlig bebyggelse bortset fra anlæg til
udendørs fitness, naturfitness, parkour, naturlegepladser osv. Området
udgør randområdet op mod skoven. Arealerne skal fremstå med naturpræg,
ekstensivt plejet med høslet 1-2 gange årligt. Der kan plantes grupper
af frugttræer og blandede træer af stedstypiske arter, samt bærbuske.
I delområdet forløber perimeterstien, der giver mulighed for at bevæge
sig rundt i området og og bruge boldbaner, lege- og aktivitetsarealer mv.
Endvidere kan der etableres forsinkelsesbassiner og oversvømmelsesarealer
til regnvand, der er landskabeligt udformede.
Delområde 5 - Naturzonen - skov
Området udgøres af skoven med slugten og vandløb. Arealet er pålagt
fredskovspligt og er underlagt skovlovens regler. Gennem området forløber
to stier, der forbinder lokalplanområdet med helhedsplanens sydlige område,
der lokalplanlægges senere.
Udstykning
Den østlige del af området er udstykket i 2014-17. Det vestlige område
udstykkes ved byggemodning.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet udgør en del af rammeområderne 1.112.B (boliger)
og område 1.1.135.N (rekreativt område). Rammebestemmelserne for
1.1.112.B udlægger områdets anvendelse til boligformål i form af etage,
åben-lav og tæt-lav bebyggelse med offentlige formål til områdets
bebyggelse og med mulighed for mindre erhverv, der ikke ændrer områdets
karakter af boligområde.
Det maksimale etageantal er fastsat til 3 etager og den maksimale
bygningshøjde til 12 m. Rammebestemmelserne fastsætter en maksimal
bebyggelsesprocent på 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav
bebyggelse. Mindste grundstørrelse på 700 m² for åben lav bebyggelse og
350 m² for tæt lav bebyggelse.
Rammeområdet 1.1.135.N omfatter skovarealerne (Præsteskoven), der er
fredskovspligtige. Rammeområde ligger overvejende i landzone.
Lokalplan nr. 113 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.
Kommuneplan 2015 - Grundvandsbeskyttelse
Områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med nitratfølsomme
indvindingsområder og indvindingsoplande til almene vandværker har
højeste prioritet for drikkevand. Derfor må arealanvendelse i særlige
drikkevandsområder ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og
aktiviteter der sikrer god grundvandskvalitet skal fremmes.
Vejledende skitser til indpasning
af bebyggelse på skrånende terræn

Rammeområde 1.1.112.B ligger i område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD). De særlige drikkevandsinteresser knytter sig til den såkaldte
Ribeformation, der strækker sig videre mod nordvest over Rødekro og op
midt i Sønderjylland. Lokalplanområdet ligger uden for indvindingsoplande til
vandværker og uden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).
Området ændrer i forbindelse med lokalplanens realisering anvendelse
fra landbrugsformål til boligområde og grønt område med ekstensivt
plejeniveau. I forbindelse med Lokalplan nr. 27 blev der i henhold til
vandplanernes retningslinje nr. 41 redegjort for om der er alternative
placeringer af byudviklingsområder og om byudviklingen udgør en særlig
risiko for forurening af grundvandet.
Da området er kommuneplanlagt og er beliggende i eksisterende
byzone samt kun er beliggende i OSD område, men ikke NFI-område og
indvindingsopland til vandværker, var kravene til redegørelsen mindre.
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Området ligger i overgangen mellem morænelandskabet med forholdsvis
tætte lerlag og de mere sandede områder med ringe grundvandsbeskyttelses
mod vest. Grundvandsbeskyttelsen er således ikke optimal, men der tages
i lokalplanen forskellige skridt til at sikre grundvandet mod forurening som
f.eks. svarer til de krav, der gælder i NFI-områder og indvindingsområder,
selv om der ikke er krav herom.
Lokalplan nr. 113 er i store træk en videreførelse af Lokalplan nr. 27. De få
ændringer medfører ikke større påvirkning af grundvandet.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplan nr. 27 aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 113.
Vej og trafik
Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Camma Larsen-Ledets Vej via
stamvej til betjening af de østvestgående boligveje. Der kan ikke etableres
overkørsler til de enkelte grunde fra stamvejen. I kryds mellem stamvej og
boligveje kan der indrettes minirundkørsler eller hævede flader af hensyn
til trafiksikkerheden og nedbringelse af hastigheden. Langs boligvejene
fastlægger lokalplanen byggelinjer for placering af bebyggelse på grundene.
I området etableres skolestier med forbindelse til rundkørslen ved Gammel
Ribevej og til nuværende stibro over Camma Larsen-Ledets Vej ved Lergård
og Høje Kostrup Kirke, svarende til stiudlægget i Lokalplan M91. I kantzonen
omkring de nye boliger udlægges et nyt rekreativt stisystem internt i
lokalplanområdet og med forbindelse til Præsteskoven og området syd for
skoven, samt til boligvejen Lergård mod øst. Stisystemet er etableret i den
østlige del af lokalplanområdet.
Arkæologi
Museum Sønderjylland foretog forundersøgelse af store dele af
lokalplanområde nr. 27, og lokaliserede tre områder, hvor der var
væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens
§ 27. Det drejede sig om gruber og stolpehuller. De tre områder er på
henholdsvis 500 m2, 900 m² og 3.200 m², og repræsenterede henholdsvis
to aktivitetsområder beliggende henholdsvis vest og midt i det østlige
område, og et bopladsområde med gårde i den sydlige del af området mod
skovkanten. Disse blev udgravet i forbindelse med byggemodningen af den
østlige del af området. Den vestlige del er endnu ikke prøvegravet.
Inden der kan igangsættes bygge- og anlægsarbejder i det østlige område
skal museet foretage en forundersøgelse og hvis der påfindes jordfaste
fortidsminder, skal disse udgraves inden museet kan frigive arealerne.
Der må ligeledes i det vestlige område påregnes stor sandsynlighed for at
støde på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejdet. Museet anbefaler
derfor en frivillig undersøgelse af området med henblik på at afklare, om der
i disse arealer findes væsentlige fortidsminder, der har en sådan karakter, at
de skal udgraves inden de ødelægges ved anlægsarbejdet.
Miljø
Vejtrafikstøj
Området kan påvirkes at vejtrafikstøj fra Gammel Ribevej og Camma
Larsen-Ledets Vej. På baggrund af tidligere målinger er trafiktallene
fremskrevet og vurderet til en forventet trafik i 2022 på 3.800 biler (ÅDT)
på Gammel Ribevej og 6.000 biler (ÅDT) på Camma Larsen-Ledets Vej.
Gennemsnitshastigheden er sat til 60-70 km/t. De vejledende støjgrænser
for vejtrafikstøj er LDEN 58 dB (A) i forhold til støjfølsom anvendelse som
boliger og opholdsarealer.
Der er i forbindelse med lokalplan nr. 27 gennemført en overslagsberegning
der viser, at 58 dB kurven forventes at ligge ca. 40 m fra vejmidten af
Gammel Ribevej og ca. 60 m fra vejmidten af Camma Larsen-Ledets Vej. På
grund af boligernes afstand til Gammel Ribevej vurderes det, at der ikke er
problemer med at overholde støjgrænsen her. Mod Camma Larsen-Ledets
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Vej vurderes det, at der kan blive behov for en støjvold på 1,5-2 meters
højde mod boligområdet for at overholde støjgrænsen fra den forventede
fremtidige trafik. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at Miljøstyrelsens
til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj skal
overholdes ved ibrugtagning af ny bebyggelse.
Jordforurening – områdeklassificering
Området er beliggende i byzone, men er udtaget af områdeklassificeringen
i henhold til jordforureningslovens §50a (Lov om forurenet jord nr. 282 af
22.marts 2007). Det skal tilføjes, at ud over jordflytningsbekendtgørelsen
skal Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning
følges. Dette betyder, at flytningen af jord væk fra området blot skal
anmeldes til kommunen. Der skal ikke udtages jordprøver. Hvis der skal
etableres olietanke indenfor lokalplanområdet, skal reglerne i den gældende
olietanksbekendtgørelse overholdes.
Naturforhold
Fredskov
Skovarealerne i lokalplanområdet (Præsteskoven) er fredskovspligtige,
og skoven skal dermed bevares og drives efter skovlovens regler. På
fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg,
gennemføres terrænændringer eller anbringes affald. I skovloven er der
dog visse muligheder for at etablere bygninger og lignende til brug for
spejderhytter, skovbørnehaver og lignende, der særligt tilgodeser børns og
unges friluftsliv. Miljøstyrelsen er myndighed.
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Skovbyggelinjer
Lokalplanområdet er berørt af naturbeskyttelseslovens § 17 vedrørende
skovbyggelinjer. Naturstyrelsen reducerede skovbyggelinjen i forbindelse
med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 27. Den reducerede
skovbyggelinje fremgår af nedenstående kort.
Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, dvs. bygninger,
skure, campingvogne, master m.v. Aabenraa Kommune er myndighed.
Beskyttede naturtyper (NBL § 3)
Vandløbet i slugten af fredskovsarealet er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at vandløbets tilstand ikke må
ændres. Aabenraa Kommune er myndighed for vandløb og skal i den
forbindelse ved en behandling af udledningstilladelser for overfladevand
vurderer vandløbenes tilstand i forhold til vandløbsloven og i forhold til § 3 i
Naturbeskyttelsesloven.
Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Området er i dag delvist karakteriseret ved dyrkede marker mod øst, der
strækker sig helt ind til skovbrynet af de omgivende skovområder. De dele
af lokalplanområdet, der udnyttes til bebyggelse mv. er hovedsageligt
landbrugsarealer uden væsentlige naturværdier. Der er ved besigtigelse i
2002 observeret forekomst af padder af arterne Lille vandsalamander, Stor
vandsalamander og Bjergsalamander i den vestlige del af området. Kun Stor
Vandsalamander er på habitatdirektivets bilag IV. De øvrige er artsfredede.
Endvidere formodes der en potentiel forekomst af visse flagermusarter i
området.
Habitatdirektivet forpligtiger EU-medlemslandene til at træffe de nødvendige
foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige
udbredelsesområde for dyrearter, som står på bilag IV. Beskyttelsen af
arterne handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt
(jagt, indsamling, ødelæggelse af æg og yngel). Man skal også sikre,
at arternes yngle og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges, jf.
direktivets artikel 12.
I lokalplanens kantzone op mod skoven etableres engagtige arealer, nye
vandhuller og oversvømmelsesarealer og der er således mulighed for
at disse bliver nye ynglesteder for padder i forhold til den nuværende
landbrugsmæssige anvendelse. Som supplement til vandhullerne kan der
etableres skjulesteder i form af stensætninger, stenbunker og lignende.
Det vestlig hegn langs stamvejen opretholdes og suppleres med ny
beplantning. Derved bevares og sikres nye ledelinjer i bylandskabet for
flagermusbestandene. Vandhullerne og oversvømmelsesarealer er med
til at forøge insektbestanden og dermed fødegrundlaget. De omgivende
skovområder ændres ikke, således at gamle træer, der kan danne
vinterkvarter for flagermusarterne opretholdes. Realiseringen af lokalplan
nr. 113 forventes kun at påvirke salamandernes levesteder i begrænset
omfang. Derudover vurderes det, at lokalplanen ikke medfører påvirkning af
beskyttede dyre- og plantearter.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa Kommune.
Kommunen skal dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen
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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 forsynes fra Arwos.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og
vandforsyningsledninger skal respekteres.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2014-17. 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 § 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.

4.

Lokalplan nr. 113 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

Screening/Scoping
Screening
Der blev foretaget en screening af Lokalplan nr. 27, om planlægningen
kræver yderligere miljø- vurdering i form af udarbejdelse af en miljørapport.
Lokalplan nr. 113 er kun ændret på nogle ganske få punkter og ingen af
disse vurderes at medføre, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Det
var i screeningsrapporten til Lokalplan nr. 27 vurderet, at de ændringer som
planen medfører, kun betyder en uvæsentlig ændret påvirkning af miljøet i
forhold til den nuværende situation. Planen er derfor vurderet heller ikke at
være omfattet af pkt. 3, jf. bilag nr. 2.
Konklusion
Det vurderes på baggrund af screeningen, at planen ikke vil få væsentlige
indvirkninger på miljøet. Byrådet har på den baggrund besluttet, at der
heller ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af Lokalplan nr. 113.
Beslutningen offentliggøres samtidig med planforslaget og vil kunne påklages
til Planklagenævnet indenfor 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

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.
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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 Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser mv. kræver, at der indhentes
samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.

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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