Forslag
Lokalplan nr. 110
Østerskovvej, Kollund

Offentlighedsperiode: 20. februar 2018 - 20. marts 2018.
Klagefrist for beslutningen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 20. marts 2018.

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 offentlig høring i mindst 4 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
Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at etablere tre boliger på det
nordlige del af lokalplanområdet, som er beliggende ud til Østerskovvej i
Kollund.
Lokalplanområdet har ikke tilknyttet en lokalplan, hvorfor der skal
udarbejdes en ny lokalplan for projektet.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at den nordlige del af området kan
benyttes til boligområde, og at et 10 m bredt bælte ud mod Skolevej kan
sælges til tilstødende grundejere. Disse områder overføres til byzone. Det
resterende område skal forblive i landzone og fastholdes som grønt område
til afgræsning.
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. 110 er offentliggjort den 20. februar 2018.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 20. marts 2018 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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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, at en del af området kan anvendes til boligområde og
overføres til byzone,
- at sikre, at den resterende del af området fastholdes som grønt
græsningsområde i landzone.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kollund, Bov
Matrikel nr.: 146, samt del af 7000e (Østerskovvej)
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der ved lokalplanens
endelige vedtagelse udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for
lokalplanens område.

2.2

3
3.1

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Deleområde 1 overføres
ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

Områdets anvendelse
Området opdeles i delområde 1 og 2.
Delområde 1 skal anvendes til boligområde med højst tre åben-lave
boliger med tilhørende opholdsarealer.
Delområde 2 skal fastholdes som åbent grønt areal til afgræsning
samt til én eksisterende bolig med tilhørende haveareal samt mindre
bygninger, der er nødvendig for driften jf. § 6.5.

3.2

I områdets delområde 1 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 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 0,25 m2. Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på
virksomhedens husmur.
I delområde 2 må der drives landbrugsvirksomhed jf. 3.1

3.3

Der kan ikke tillades anden type virksomhed.
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4

Udstykninger

4.1

Delområde 1 kan udstykkes til tre grunde med åben-lav boliger i
princippet som vist på kortbilag 2.

4.2

Grundstørrelsen skal være mindst 700 m2.

4.3

Der kan ske arealoverførsel af et 10 m bredt bælte til ejendommene
vest for lokalplanområdet som vist på kortbilag 2.

5

Veje, stier og parkering

5.1

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østerskovvej.

5.2

Der skal etableres overkørsel fra Østerskovvej til hver enkelt ny grund.

5.3

Til hver bolig skal der på egen grund anlægges mindst to
parkeringspladser jf. Aabenraa Kommunes parkeringsvedtægt.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Der må opføres op til tre nye boliger i delområde 1, inden for nye
grunde som kan udstykkes, som vist på kortbilag 2.

6.2

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
30 %.

6.3

Boligerne må opføres i op til 2 etager og må ikke overstige 8,5 m over
de fastlagte niveauplaner som vist på kortbilag 2.

6.4

Mindre bygninger som skure, carporte og garager må ikke opføres i en
højde, der overstiger 3 m over de fastlagte niveauplaner som vist på
kortbilag 2.

6.5

I delområde 2 må der kun opføres mindre bygninger, der er
nødvendige for driften af ejendommen.

7
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Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Boliger skal opføres med facader i teglsten eller i andre materialer, der
fremstår pudsede eller vandskurede.

7.2

Mindre bygninger som skure, carporte og garager må desuden opføres i
træbeklædning.

7.3

Mindre facadepartier kan udføres i andre materialer. Disse må
maksimalt udgøre 30 % af det enkelte facadeareal.

7.4

Farvemæssigt må facader kun fremtræde i farverne sort, grå, hvid,
jordfarver eller naturmaterialers naturfarve.

7.5

Tage skal udføres med tagsten, natur- eller eternitskifer, sort
listetækket tagpap eller som begrønnet tag. Skure, carporte og garager
er undtaget fra bestemmelserne.

7.6

Mindre bygninger i delområde 2, der er nødvendige for driften
af ejendommen kan opføres i andre materialer bortset fra plast.
Vinduesrammer er undtaget og må derfor gerne opføres i plast.

7.7

Der må ikke anvendes reﬂekterende tagmaterialer herunder glaserede
eller ædelengoberede tagsten. Den maksimale glansværdi er 30.
Undtaget herfra er solenergi og ovenlysvinduer.

7.8

Solceller og solfangere må etableres på tage og skal følge tagfladens
hældning. Endvidere skal solenergianlæg etableres i rektangulære
flader.
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7.9

Der skal ved valg af solenergianlæg og materialer tages hensyn til
bebyggelsens karakter. Anlæggene skal være reﬂeksionsfri og må
ikke give anledning til væsentlige gener i forhold til omgivelserne.

7.10

Solenergianlæg på flade tage må maksimalt nå 50 cm op over
tagkant og skal holdes mindst 1 m fra denne. Højden medregnes i
den samlede tilladte højde.

7.11

På hver ejendom må opsættes én antenne i en højde der ikke
overstiger tagryggen.

7.12

Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted udover navn
og husnummer. Ved virksomhedsdrift fra boliger kan dog tillades
opsætning af et skilt med et areal, der ikke overstiger 0,25 m2 jf.
§ 3.2.
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Ubebyggede arealer
Delområde 1:

8.1

I delområde 1 må adskillelsen mellem de enkelte grunde og
vejmatriklen kun ske i form af levende hegn i form af beplantning.
Mellem delområde 1 og delområde 2 må der opsættes levende hegn
i form af beplantning og/eller de nødvendige strømførende hegn til
landbrugsdrift.

8.2

Befæstelsesgraden på hver enkelt ejendom må være maksimalt 0,4.

8.3

Der må maksimalt terrænreguleres med +/- 1,5 m ift. eksisterende
terræn, dog ikke til højere end 0,3 m over vejniveau ved indkørsel.
Terræn mod naboskel må ikke udføres med en hældning på mere
end 1:3.

8.4

Der må ikke anvendes materialer til opfyldning af terræn, der kan
give anledning til grundvandsforurening.
Delområde 2:

8.5

Området, foruden eksisterende bolig og haveanlæg, skal fastholdes
som et åbent, ubebygget, grønt græsningsområde.

8.6

Eksisterende beplantningsbælte som vist på kortbilag 2 skal bevares.

8.7

De to § 3 beskyttede søer og diget som vist på kortbilag 2 skal
bevares.

8.8

Ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må ikke anvendes til
oplagring eller placering af både, uindregistrerede lastvogne, biler
og campingvogne eller lignende. Dog er det tilladt at have oplag af
mindre både som kanoer, kajakker og små joller på maksimalt 14
fod.

9
9.1
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Ledningsanlæg
El- og telefonledninger, antennekabler og lignende til forsyning af
området skal fremføres som jordkabler.

Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
kloak, vand og el.

10.2

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

7

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.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 110 er vedtaget af Aabenraa byråd den 31. januar
2018.
Forslaget er offentliggjort den 20. februar 2018.
Pbv.
	Thomas Andresen			Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed

Eksisterende bolig og læskur.

Lokalplanområdet er beliggende i Kollund. Området afgrænses mod nord af
Østerskovvej. Nord for vejen er der parcelhusbebyggelse i én etage. Mod syd
og vest grænser området op til parcelhusbebyggelse i 1-1 1/2 etage. Området grænser mod øst op til en campingplads.

Eksisterende forhold
Inden for lokalplanområdet er der i det nordøstlige hjørne en nyere beboelsesejendom med tilhørende haveanlæg. Bygningen er opført i én etage med
facader i teglsten og ensidig taghældning. Vest for boligen er en mindre bygning i pladebeklædning som bruges som læskur for kreaturer.

Del af lokalplanområdet som
bliver afgræsset, set fra
Østerskovvej.

Den resterende del af lokalplanområdet er ubebygget og udgøres af et stort
græsareal som bliver afgræsset af kreaturer. Gennem området fra nordvest
til sydøst løber et lille vandløb. Der er desuden to mindre søer mod hhv. sydvest og sydøst som er registrerede som §3 områder. Terrænet er skrånende
fra Østerskovvej mod syd med et fald på ca. 6 m.
Langs det østlige skel mod campingpladsen, er der et bredt beplantningsbælte som afskærmer mod campingpladsen. Afgrænsningen mod parcelhusbebyggelsen mod syd og vest besår mest af beplantning i form af hække.
På vestsiden af læskuret til kreaturer, er der et beplatningsbælte der visuelt
afskærmer bygningen.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Området afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 146 Kollund, Bov samt en del af Østerskovvej med vejmatrikel 7000e. Lokalplan
området udgør et areal på ca. 3,5 ha beliggende i landzone
Del af lokalplanområdet med
§3 sø set fra sydøst.
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Området inddeles i 2 delområder som vist på kortbilag 2. Delområde 1 overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse, og delområde 2 forbliver i landzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Områdets anvendelse
Anvendelsen er fastlagt på baggrund af den øvrige boligbebyggelse i nærområdet. Delområde 1 kan benyttes til åben-lav boligbyggeri og delområde 2
fastholdes til åben ubebygget grønt areal til afgræsning med én eksisterende
bolig med tilhørende haveanlæg.

Udstykning
Delområde 1 kan udstykkes i princippet som vist på kortbilag 2 til tre nye
ejendomme til boliger. Grundstørrelsen skal være mindst 700 m2. Mindste
størrelse på ny udstykning er baseret på kommuneplanrammen for Østerskovvej. Der er mulighed for, at der kan ske arealoverførsel af et 10 m bredt
bælte til ejendommene vest for lokalplanområdet.

Veje, stier og parkering
Parkeringspladser skal etableres på egen grund for at undgå parkering langs
vejkanten på Østerskovvej, idet Østerskovvej tjener et støre opland og er for
smal til at kunne rumme parkering ved vejkant.

Bebyggelsens omfang og placering
I delområde 1 er etageantal og højde fastlagt for at mindske risikoen for indbliks- og skyggegener for naboerne nord for lokalplanområdet. Indbliksgener
vurderes ikke at øges væsentligt i og med, at det er lav bebyggelse på samme eller lavere terrænhøjde end den eksisterende bebyggelse.
Bebyggelsesprocenten er fastlagt i tråd med kommuneplanrammen for
Østerskovvej og er standard i forholdt til bygningsreglementet.
I delområde 2 må der kun opføres mindre bygninger der er nødvendige i forhold til driften af ejendommen.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Der er indarbejdet bestemmelser for bebyggelsens udseende. Der stilles
yderligere krav om at tagmaterialer ikke må udføres i reflekterende materialer, for at modvirke potentielle gener ved genskin på taghældninger. Der
gives dertil mulighed for at anlægge energiproducerende flader såsom solcellepaneler plant på taget for at fremme brugen af vedvarende energi i bebyggelsen.

Ubebyggede arealer
For at bevare områdets grønne præg i delområde 1, indeholder lokalplanen
bestemmelser om levende hegn i form af beplantning mellem skel og vej.
Mellem de to delområder kan der ligeledes være hegn i form af beplantning
og/eller de nødvendige strømførende hegn til landbrugsdrift. Lokalplanen
optager bestemmelse om muligheden for terrænregulering i maksimalt +/1,5 m ift. det fastsatte niveauplan vist på kortbilag 2 samt at terrænet mod
naboskel ikke må udføres med en hældning på mere end 1:3. Bestemmelsen
giver mulighed for regulering af terræn i forhold til fundering og lignende
samtidig med at den sikrer naboerne mod, at der ikke forekommer nabobebyggelse med forhøjning af terræn, stort niveauspring i terræn mv.
I delområde 2 skal det eksisterende beplantningsbælte vest for eksisterende
læskur bevares, for at sikre afskærmning for kommende bebyggelse.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme nr. 3.2.025.B. Rammen udlægger området til boligformål i form af åben-lav fritliggende parceller.
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til
30 %. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Bebyggelseshøjden
i området må ikke overstige 8,5 m. Grundstørrelse skal mindst være 700 m2.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Lokalplaner
Området er ikke omfattet af tidligere lokalplaner.

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 kan påvirke kysten visuelt, redegøres for
påvirkningen.
Lokalplanområdet er beliggende med en afstand af ca. 0,7 - 0,85 km fra
kysten. Lokalplanen muliggør byggeri i op til 8,5 meters højde, men da der
mellem kysten og lokalplanområdet er bymæssig bebyggelse, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at en realisering af lokalplanen ikke visuelt vil påvirke kystlandskabet eller byens profil set fra kysten.

Naturbeskyttelse
I lokalplanområdet findes to § 3 beskyttede vandhuller. De er placeret i den
sydlige del af området, og påvirkes ikke af at der bygges på den nordlige
del af området. Nord for eksisterende bebyggelse findes et beskyttet dige.
Da dennes udstrækning ikke når hen til de nye udstykningsarealer, vurderes
det, at der ikke vil være en påvirkning.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Placeringen af det eksisterende læskur til husdyrhold samt foder- og vandtrug i forholdt til ny boligbebyggelse er ikke i strid med Husdyrgødningsbekendtgørelsen i det afstandskravene i bekendtgørelsen er gældende for nyetablering af foder- og vandtrug og læskur til husdyrhold.

Arkæologi
Museum Sønderjylland oplyser, at der ikke er registreret jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. I områderne omkring lokalplanområdet
er der registreret væsentlige jordfaste fortidsminder: Gravhøje, bopladser og
urnegravpladser. Da bopladser har stor udstrækning og lokalplanområdet er
beliggende højt i terrænet og tæt ved vand, som i fortiden var en foretrukket placering for bosteder, vurderes det, at der vil være risiko for at påtræffe
væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet efter Museumsloven
§ 27. Museet anbefaler en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejdet
inden for lokalplanområdet.

Jordforurening
Der er ikke registreret forurening i lokalplanområdet. Ved ændring til byzone
bliver delområde 1 omfattet af områdeklassificering. Flytning og håndtering
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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 (Lov om forurenet jord nr. 282 af 22. marts
2007), hvis der ikke er noget der taler imod dette.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet udlægges ikke til kollektiv forsyning (naturgas). En mindre
del af matriklen (hvor en del af bebyggelsen 12A er beliggende) ligger i et
varmedistrikt 1014 Kollund, hvor der er pålagt tilslutningspligt for ny bebyggelse, frist indtil 1. april 1993 for tilslutning af eksisterende bebyggelse og
forblivelsespligt for allerede tilsluttede ejendomme.
Bebyggelsen 12A er opført som lavenergibyggeri og har derfor fået dispensation fra tilslutningspligten.
Der er tale om et mindre lokalplanområde på ca. 3,5 ha, hvor der udstykkes
tre grunde som udlægges til individuel forsyning.
I Østerskovvej ligger en gasledning som vil kunne forsyne grundene med
naturgas.

Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Kollund Vandværks forsyningsområde. Ny
bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen, hvorfor der skal
udarbejdes et tillæg hertil. På et delareal ved den eksisterende bebyggelse
ligger der forsyningsledninger for regn- og spildevand, som afvander alene
den eksisterende bygning. Placeringen af ledningerne skal respekteres.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Der skal sikres mulighed for tømning af affaldsbeholdere i henhold til Aabenraa Kommunes gældende regulativer for hhv. husholdningsaffald og 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. 110 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Lokalplanforslaget er screenet i forhold til pkt. 3.
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Screening/Scoping
Følgende parametre vurderes at have relevans for lokalplanens indvirkning
på miljøet:
- Skyggevirkning
For husstandene på nordsiden af Østerskovvej kan der forekomme mere
skygge i vintermånederne, hvor solen står lavt. Vurderingen er baseret på
skyggemåling den 21. december. Der forekommer ikke en øget skygge i den
resterende del af året.

Konklusion
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at den negative miljøpåvirkning
er afgrænset til:
- Skyggevirkning
Det vurderes, at miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt er
af væsentlig omfang og det indstilles derfor at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurderingen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages. Fristen herfor er 20.03.2018

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 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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KORTBILAG 1
LOKALPLANOMRÅDETS
AFGRÆNSNING
DATO: 15.12.2017
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DISPOSITIONSPLAN
DATO: 15.12.2017
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Forslag til Lokalplannr. 110 - forslag
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv.
Offentliggjort den 20. februar 2018
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
plan@aabenraa.dk
eller
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

