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§

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse. En lokalplan indebærer ikke
handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med
fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har
som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 8 uger,
inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil høringsperiodens afslutning
har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og
bemærkninger til lokalplanforslaget.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til
Planklagenævnet. Bagerst i dokumentet finder du klagevejledningen, og
klagefristen er angivet på forsiden.
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Indledning
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at omdanne området
ved Visøvej / Bodumvej i Løjt Kirkeby fra erhvervsformål til boligformål i
overensstemmelse med Udviklingsplan Løjt Kirkeby 2015.
Formålet med denne lokalplan er at fastlægge anvendelsen i området til
boligformål, at fastlægge vej- og stistrukturen i området samt fastlægge en
vejledende udstykningsplan for området.
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. 104 er offentliggjort den 12. juni 2018. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den 6. august 2018 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 104 - Boligområde ved Visøvej
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at udlægge området til boligformål i form af åben lav og tæt-lav
boligbebyggelse,
at sikre boligerne mod vejstøj fra Bodumvej,
at fastlægge principper for en hensigtsmæssig vej- og stistruktur i
området og
at fastlægge bestemmelser, der tilgodeser faunaen i vandhullet, der
er beliggende i lokalplanområdet.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Løjt Kirkeby, Løjt
Matrikel nr.: 862, 1641b, 1446 a-f, 7000y samt dele af matr. nr.
1641a og 7000q
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 20. april
2018 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3
3.1

Lokalplanområdet ligger fortrinsvis i byzone. Den del af
lokalplanområdet, der ligger i landzone overføres til byzone ved
lokalplanens endelige vedtagelse.

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål.
Boliger må kun opføres som åben lav eller tæt-lav boligbebyggelse.

* Disse særskilte grønne fælles friarealer
og fælles parkeringsmuligheder
indgår ikke i grundejerforeningens
forpligtigelser.

3.2

Ved tæt lav bebyggelse kan der etableres mindre særskilte grønne
fællesarealer og fælles parkeringsmuligheder*.

3.3

Der udlægges fælles fri- og opholdsarealer jf. kortbilag 2.

3.4

Inden for området kan der opføres transformatorstationer og andre
tekniske anlæg, der er nødvendig for områdets forsyning.

3.5

Der kan etableres erhverv i området, under forudsætning af:
- at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen,
- at ejendommens karakter af beboelsesbygning ikke forandres,
- at virksomheden ikke medfører ulempe i form af støj, lugt, 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.
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4

Udstykninger

4.1

Grunde til åben lav boligbebyggelse må ikke udstykkes i mindre
grunde end 700 m2. Grunde over 1.400 m2 må ikke udstykkes
yderligere i forhold til den vejledende udstykningsplan på kortbilag 2.

4.2

Grunde til tæt lav boligbebyggelse må ikke udstykkes i mindre
grunde end 400 m2.

4.3

Grunde til tekniske anlæg til områdets forsyning og drift kan
udstykkes i mindre grundstørrelser.

* Vejen A-B optages som offentlig vej

5

Veje, stier og parkering

5.1

Adgangsvejen Visøvej*, benævnt vejen A-B, udlægges i bredde af
13 meter syd for de to boligveje C-D og E-F og 10 meter nord for de
to boligveje. Vejen skal anlægges med kørebanebredde på mindst 7
meter syd for de to boligveje C-D og E-F og mindst 5,5 meter nord
for de to boligveje. Der må ikke etableres nye overkørsler til vejen
adgangsvejen A-B.

5.2

Boligvejene** C-D og E-F skal udlægges i en bredde af 12 meter og
anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 meter. Rabatten
udlægges i græs.

5.3

Boligvejen F-G skal udlægges i bredde af 7 meter og anlægges med
en kørebanebredde på mindst 4,5 meter.

5.4

Boligvejen H-I skal udlægges i bredde af 7 meter og anlægges med
en kørebanebredde på mindst 4,5 meter. Rabatten udlægges i græs.

5.5

Overkørsler fra boligveje til indkørsler ved den enkelte grund må
ikke have en bredde der overstiger 6 meter og skal anlægges som
græsarmering. Ved hver grund må derudover anlægges en 1,5 meter
bred flisebelægning fra grunden og ud til kørebanen.

5.6

Der skal udlægges areal i bredde af mindst 2 meter til tre stier ***ab, c-d og e-f med en principiel placering som vist på kortbilag 2.
Stierne skal anlægges med en belægningsbredde på minimum 1,5
meter og skal udføres i grus eller fast belægning.

5.7

Cykelstiens passage ved Bodumvej/ Visøvej kan ændres til en
indrykket overgang i princippet som vist i på kortbilag 2.

5.8

Der skal etableres parkeringspladser i henhold til Aabenraa
Kommunes til enhver tid gældende parkeringsregulativ.
Parkeringspladser skal etableres på egen grund ved åben
lav byggeri. Ved tæt-lav byggeri kan der etableres fælles
parkeringsanlæg i tilknytning til bebyggelsen.

** Boligvejene C-D, C-F, F-G og H-I
optages som private fællesvej, som driftog vedligeholdes jf. bestemmelserne om
grundejerforening.

*** Stierne a-b, c-d og e-f drift- og
vedligeholdes jf. bestemmelserne om
grundejerforening

AABENRAA KOMMUNE

6
6.1

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund med åben lav
bebyggelse ikke overstige 30
Bebyggelsesprocenten for tæt lav bebyggelse må ved en samlet
parcel eller for den enkelte grund ikke overstige 40.

6.2

Boligbebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage eller 1 etage med
udnyttet tagetage eller med ét forskudt plan.
Boligbebyggelse på grundene vest for vej F-G må kun opføres i 1
etage.
Øvrig fritliggende bebyggelse som garager, carporte, skure, drivhuse
og lignende må kun opføres i 1 etage.

6.3

6

Boligbebyggelse må ikke opføres i en højde, der overstige 8,5 meter.

LP NR. 104

Lokalplanbestemmelser

Boligbebyggelse vest for vej F-G må ikke opføres i en højde der
overstiger 6,5 meter.
Øvrig fritliggende bebyggelse som garager og carporte må ikke
opføres med en højde der overstiger 4,5 meter og mindre skure,
drivhuse må ikke opføres med en højde der overstiger 2,5 meter.
6.4

Boligbebyggelse må ikke opføres nærmere ejendomsskel end 2,5
meter. Ved tæt lav bebyggelse kan boligbebyggelse sammenbygges
i naboskel.

6.5

Ingen boligbebyggelse må opføres nærmere skel mod Bodumvej end
7 meter. Dette gælder ikke for øvrig bebyggelse, der således ikke
anvendes til bolig.

6.6

Al øvrig bebyggelse må opføres i skel, men skal dog overholde det
skrå højdegrænseplan.

6.7

Ingen bebyggelse må opføres mindre end 5 meter fra vejskel. Der
kan dog etableres afskærmning til affaldsbeholdere inden for 5 m til
vejskel såfremt disse ikke gives en højde, der overstiger 1,5 meter.

6.8

Der må opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets
forsyning og drift, som eks. transformerstation og pumpestation.
Disse bygninger skal indpasses i omgivelserne og afskærmes med
beplantning.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Facader på boliger skal udføres i teglsten eller fremstå pudset eller
vandskuret eller udføres som træfacader. Mindre partier kan udføres
i træ, metal og fibercement.

7.2

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

7.3

Facader på garager, carporte, skure og øvrige mindre bygninger må
opføres træ, glas, metal, fibercement, teglsten eller fremstå pudset
eller vandskuret.

7.4

Tage må opføres med en hældning på minimum 25 grader og
maksimalt 45 grader.

7.5

Tagbeklædning skal udføres af tagsten eller udføres som grønne
tage.

7.6

Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, herunder
glaserede eller ædelengoberede tagsten.*

7.7

Solenergianlæg må etableres på tage og skal følge tagfladens
hældning. Solenergianlæg skal etableres i rektangulære flader.

7.8

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

7.9

Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted udover navn
og husnummer. Ved virksomhedsdrift fra boliger kan der dog tillades
skiltning i henhold til § 3.5.

* Vejledende glansværdi for tage er 30.

8
8.1

Ubebyggede arealer
Der udlægges et grønt bælte langs Bodumvej og grusvejen mod nord
i en bredde på minimum 3 meter samt langs Visøvej, som vist på
kortbilag 2. Området skal fremstå med græs og kan beplantes med
grupper af træer og buske eller solitære træer. Langs grusvejen/
sti mod nord skal nuværende hegnsbeplantning opretholdes og kan
suppleres med ny beplantning.
Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 1 meter og
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8.2

ikke nærmere naboskel end 0,5 meter. Terræn mod naboskel må
ikke udføres med en hældning på mere end 1:3. Ved områdets
byggemodning kan krav om terrænregulering på maks. +/- 1 meter
dog fraviges i forbindelse med anlæggelse af nye boligveje og stier.
Der udlægges et grønt område for enden af den vestlige boligvej
med opretholdelse af nuværende forsinkelsesbassin samt et grønt
område i den østlige del og et mindre område nord for vej F-G. Disse
skal fremstå med græs og kan beplantes med træer og buske.
I alle arealer må der etableres opholdsarealer og opsættes bænke,
borde, motions- og legeredskaber. Disse må ikke opsættes nærmere
skel til boliger end 5 meter og nærmere forsinkelsesbassin/ sø end
10 meter og må ikke opsættes til hindring for drift- og vedligeholdes
af forsinkelsesbassin.

8.3

Hegn i skel skal udføres som levende hegn eller beplantningsbede.

8.4

Fælles fri- opholdsarealer i forbindelse med tæt-lav byggeri skal
udlægges i græs og kan beplantes med grupper af træer og buske
eller solitære træer.

8.5

Et bælte på hver side af Visøvej kan udformes med lave
jordformationer/ dige og udlægges i græs og hegnsbeplantning
under hensyntagen til eksisterende ledningsnet og oversigtsforhold.

8.6

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

8.7

Træer på fælles fri og opholdsarealer må ikke plantes nærmere
naboskel til andre grunde i lokalplanområdet end 2,5 meter. Dette
gælder ikke i forhold det grønne bælte langs Bodumvej eller i forhold
til opretholdelse det levende hegn langs grusvejen mod nord.

8.8

Fælles fri- og opholdsarealer og 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 maks. 14 fod.

9

9.1
* De vejledende støjgrænser tager
udgangspunkt Miljøstyrelsens vejledning
om trafikstøj.

10
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Miljøforhold
Der må af hensyn til overholdelse af de vejledende støjgrænser*
ikke etableres terrasser og lignende opholdsarealer inden for 7 meter
fra grundenes skel til Bodumvej med mindre disse afskærmes med
støjskærm eller jordvold på en sådan måde, at opholdsarealet ikke
er belastet med støjpåvirkning fra vejtrafikken på Bodumvej end
maks. Lden 58 dB.

Grundejerforening

10.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af bebyggede og ibrugtagne ejendomme inden for
lokalplanens område.

10.2

Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske
på byrådets foranstaltning, senest når alle grundene er bebyggede
og ibrugtagne.

10.3

Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage
de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en
standardvedtægt, der er udarbejdet af Aabenraa Kommune.

10.4

Grundejerforeningen har ret og pligt til at tage skøde på og drive og
vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg nævnt i lokalplanen.
Grundejerforeningen har også ret og pligt til at tage skøde på vej- og
stiarealer, som Aabenraa Kommune ikke optager som offentlige.
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10.5

Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fælles friog opholdsarealer og fællesanlæg er anlagt.

10.6

Vedligeholdelsen af fælles fri- og opholdsarealer og fællesanlæg
overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper
aftalt med Aabenraa Kommune.

10.7

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.

11
11.1

12

Ophævelse af lokalplaner
Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 104 ophæves
lokalplan N 15, vedtaget af Aabenraa Kommune i maj 1999.

Forudsætninger for ibrugtagning

12.1

Bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet
fjernvarmeforsyningen.

12.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret
parkeringspladser i henhold til lokalplanens § 5.8.

9
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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
Lokalplan nr. 104 er vedtaget af Aabenraa byråd den 30. maj 2018.
Forslaget er offentliggjort den 12. juni 2018.
Pbv.
Thomas Andresen			

Tom Ahmt

Borgmester				Kommunaldirektør
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§
Løjt Kirkeby

Barsmark

Bodum

Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Løjt Skovby

Stollig

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Aabenraa
Lokalplanområdes
beliggenhed

0

250

500

1.000 Meter

Dyrhaveaf Bodumvej i den Skarrev
Lokalplanområdet ligger ved Visøvej på nordsiden
sydøstlige del af Løjt Kirkeby, umiddelbart nord for boligområde ved
Brunbjergvej, på kanten til det åbne land.

Eksisterende forhold
Lokalplanen omfatter et ubebygget areal ud mod Bodumvej ved Løjts
sydvestlige indgang, og grænser op mod boligbebyggelse mod syd
og øst samt Løjt Spejderhus mod nord. Bodumvej er byens primære
vej til Aabenraa by samt motorvejen E45 i Rødekro og forbinder sig til
Løjt Storegade, der er hovedåren i Løjt Kirkeby. Derved er Bodumvej
bærende for transportmulighederne for en del af byens beboere samt
erhvervstransport i byens sydlige del.

Visøvej set fra Bodumvej (syd) og mod Bodumvej (Nord)
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Boligbebyggelsen omkring lokalplanområdet er primært åben-lav fra
1960’erne mod vest og dobbelthuse og åben-lavt nybyggeri mod syd. Byen
huser en række forskellige arkitektoniske stile fra gamle gårde og huse i tysk
byggeskik til parceller fra 1960’erne og nybyggeri fra efter 2014.
Visøvej er adgangsgivende for et landbrug nord for lokalplanområdet, hvor
ad der kører tung transport. Vejen er bred og udformet til at kunne betjene
landbruget i området – Visøgård. Dertil knytter den sig til en mindre stikvej
vest for området, der er tilknyttet Bodumvej, og Mosevej øst for området.
I selve området ligger nogle trampestier i områdets vestlige og østlige del.
Området er oprindeligt planlagt og byggemodnet til erhvervsformål, men er
aldrig blevet udnyttet til formålet.
Derfor ønsker Aabenraa Kommune at ændre anvendelsen for området til
boligformål i tråd med Udviklingsplan Løjt Kirkeby 2015 og på baggrund af
henvendelser fra potentielle tilflyttere.
I Udviklingsplan Løjt Kirkeby 2015 er ønsket at udlægge arealet til boliger
med hensigten at skabe en bedre sammenhæng i byen samt at afrunde
byens sydvestlige del og skabe en markant og forskønnet indkørsel til byen
Formålet med lokalplanen er således at give mulighed for at etablere boliger
i lokalplanområdet og dermed ændre anvendelsen fra erhvervsområde til
boligområde.
Lokalplanen sikrer en vej- og stistruktur, hvor der er taget særlige adgangsog sikkerhedsmæssige hensyn. Der vil fortsat være gennemkørsel for
erhvervstransport på Visøvej. For at øge sikkerheden cyklende langs
Bodumvej muliggøre lokalplanen, at der kan etableres en tilbagetrukket
krydsning af cykelstien ved Visøvejs udkørsel til Bodumvej. Der anlægges
sti forbindelser fra vendepladserne til cykelstien langs Bodumvej, således
at gående og cyklende ikke behøves at passere Visøvej for at komme til
Bodumvej.
Da dele af området er støjbelastet af Bodumvej, skal lokalplanen sikre at der
ikke etableres støjfølsom anvendelse inden de områder der er støjbelastet
mere end Lden 58 dB. Det gøres ved at fastlægge en mindste afstand
til mellem bebyggelse med boliger og Bodumvej og derved friholde den
pågældende del af området for støjfølsom anvendelse. Denne zone udgør
7 meter ind på grundene målt fra skellet til Bodumvej. Selv om der kan
opføres sekundære bygninger i zonen vil dette areal have en grøn karakter
og understøtte Udviklingsplanen intentioner om at skabe en grøn indkørsel til
byen.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses af Bodumvej mod syd, boligområdet ved
Mosevej mod øst, samt åbne landbrugsarealer mod vest og nord samt et
mindre område til rekreative formål (spejderhytte) mod nord.
Lokalplanen omfatter matr. nr. 862, 1641b, 1446 a-f, 7000y samt dele af
matr. nr. 1641a og 7000q, Løjt Kirkeby, Løjt og udgør ca. 5,6 ha. Områdets
afgrænsning fremgår af kortbilag 1.
Området ligger i byzone bortset fra den del af lokalplanafgrænsningen,
der omfatter Bodumvej. Denne del overføres til byzone ved lokalplanens
endelige vedtagelse.
Områdets anvendelse
I området gives mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse, hvilket er i
tråd med den øvrige bebyggelse i byen.
Udstykning
Lokalplanen fastlægger mindste grundstørrelse for hhv. åben lav og tæt lav
bebyggelse. Størrelserne skal sikre en hensigtsmæssig grundstørrelse og
modvirke, at grunde kan opdeles i mindre grunde efterfølgende.
12
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Veje, stier og parkering
Der fastlægges en vej- og stistruktur, der sikrer en hensigtsmæssig afvikling
af trafikken i området for både hårde og bløde trafikanter. Lokalplanen
optager endvidere bestemmelser om etablering af parkering på egen grund
efter parkeringsregulativet.
Udgangspunktet for disponeringen af vejstrukturen i området er de allerede
etablerede veje i området, med Visøvej som fordelingsvejen A-B, der løber
gennem området og muliggør fortsat vejadgang til landbrugsejendommen
Visøgård og ejendommen hhv. nord og vest for området. Fra Visøvej udgår
de to allerede etablerede boligveje C-D og E-F. Lokalplanen udlægger
ligeledes nye arealer til stier og muliggør en indrykning af cykelstien ved
krydset Bodumvej / Visøvej.

Boligvej C-D						

Afgrænsende hegn mod nord

Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanen fastlægger bestemmelser om højde og bebyggelsesprocent med
udgangspunkt i området øst og syd for lokalplanområdet.
Bygningshøjden vil således være maks. 8,5 meter og bebyggelsesprocenten
maks. 30 % for åben-lav og 40 % for tæt-lav bebyggelse. Mod vest vil
bygningshøjden maks. være 6,5 meter ud mod det åbne land.
Boligbebyggelse skal placeres i en afstand på 30 meter fra vejmidte på
Bodumvej og 10 meter fra vandhullet.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Lokalplanen stiller krav om facader og tag i tegl samt en
min. 25˚ for at understøtte byens bygningskarakter, der
med høringssvar fra indkaldelsen af ideer og forslag mv.
endvidere bestemmelser om en maksimal glansværdi på
modvirke potentielle gener for naboer ved refleksion.

taghældning på
også er i tråd
Der fastlægges
tagflader for at

Imidlertid gives også mulighed for miljøvenlige løsninger med grønne og
energiproducerende facader plant på facaden, såsom stenurt tagbelægning
og solenergianlæg.
Ubebyggede arealer
Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at hegn skal udføres i levende
hegn eller beplantningsbede. Herunder sikrer lokalplanen, at de eksisterende
hegn ved lokalplanområdets nordlige afgrænsning bevares. Dertil optages
bestemmelser om en maks. højde, for at synliggøre boligbebyggelsen og
derved tydeliggøre byens indgang og for at understøtte gode udsigts og
oversigtsforhold for færdende og beboere i området.
Der udlægges endvidere et 3 meter bredt friareal langs Bodumvej,
dels på baggrund af vejstøj og dels for at opnå overensstemmelse med
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udviklingsplanen, som fastlægger, at der skal etableres en grøn ankomst til
Løjt.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet er i kommuneplanen omfattet af rammerne 1.3.014.E og
1.3.013.B.
Rammeområde 1.3.014.E fastlægger anvendelsen til erhvervsformål i
miljøklasse 1-4 i form af fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring,
reparation, engroshandel og administration.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50 og
grundstørrelsens minimum er 1.000 m2. Bebyggelsens højde er maks. 8,5
meter og etageantal er maks. 2.
Rammeområde 1.3.013.B fastlægger anvendelsen til boligformål i form af
etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, med mulighed for offentlige formål
og anlæg til områdets forsyning samt erhverv, der ikke ændrer områdets
karakter som boligområde. Miljøklasse 1-2.
Den ønskede anvendelse til boligformål er ikke i overensstemmelse
med kommuneplanens rammebestemmelser til erhvervsformål i ramme
1.3.014.E. Derfor udarbejdes der sideløbende med nærværende lokalplan
et kommuneplantillæg nr. 9 for at skabe overensstemmelse med
kommuneplanen og lokalplanens muligheder.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af Lokalplan N 15 undtaget Bodumvej, der er uden
lokalplan. Lokalplan N 15, der er vedtaget af Aabenraa Kommune i maj 1999
ophæves ved den endelige vedtagelse af nærværende Lokalplan nr. 104.
Servitutter
Lokalplanen ophæver ingen servitutter.
Arkæologi
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk
kontrol af området. Der er ikke registreret jordfaste fortidsminder i området,
og en arkæologisk forundersøgelse er ikke nødvendig.
I henhold til Museumslovens § 27 skal bygherren være opmærksom på, at
hvis der under anlægsarbejde i området findes jordfaste fortidsminder eller
andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet omgående indstilles og Museum
Sønderjylland – arkæologi Haderslev skal kontaktes.
Miljø
Jordforurening
Lokalplanområdet ligger fortrinsvist i byzone, hvor jorden antages at være
lettere forurenet. Området er områdeklassificeret jf. jordforureningslovens
§ 50a (analysefrit). Dog skal flytning af jord fortsat anmeldes. Ud over
jordflytningsbekendtgørelsen skal Aabenraa Kommunes regulativ for
områdeklassificering og jordflytning følges.
Grundvandsbeskyttelse
Området er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Anvendelsen
til boligformål vurderes at være forenelig med drikkevandsinteressen.
Støj og vibrationer
Lokalplanområdet grænser op mod Bodumvej, der vurderes at medføre et
støjniveau over Miljøstyrelsens støjgrænseværdier inden for 35 meter af
vejmidten; godt 22 meter ind i lokalplanområdet.
Imidlertid vil byskiltet ved lokalplanens endelige vedtagelse
flyttes til den sydøstlige del af lokalplanområdet. Derved ændres
hastighedsbegrænsningen fra 60 til 50 km/t, og det støjbelastede areal
reduceres til at være inden for 30 meter af vejmidten; godt 10 meter ind i
på de enkelte grunde.
14
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For at sikre dette areal friholdes for støjfølsom anvendelse optages
bestemmelse om, at arealet skal friholdes for boligbebyggelse samt
indretning af opholdsareal, dvs. terrasse osv.
Natur
Naturbeskyttelse
I områdets sydvestlige del ligger der et vandhul, der er beskyttet i henhold
til Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullet er oprindeligt etableret som
regnvandsbassin i forbindelse med udstykning efter hidtil gældende lokalplan
for området. Vandhullet skal sikres mod tilstandsændringer, hvilket sikres i
lokalplanens bestemmelser.
Beboerne i området har gjort kommunen opmærksom på, at der findes
spidssnudede frøer i områdets vandhul. Disse frøer er på Habitatdirektivets
bilag IV og derved omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 29a og § 30. Det
indebærer at dyrearten, bestanden og yngle/rasteområder skal værnes om.
Lokalplanen værner om arten ved at skrive dette ind i
formålsbestemmelserne, ved at stille krav om hegn mellem ejendom
og vandhullet samt ved at sikre en afstand på mindst 10 meter mellem
vandhullet og bebyggelse samt vejanlæg.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa. Ny bebyggelse skal
tilsluttes den kollektive varmeforsyning fra Løjt 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
Området ligger inden for Løjt Kirkeby Vandværks forsyningsområde. Ny
bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er separatkloakeret.
Bortskaffelsen af overfladevand skal ske til den offentlige regnvandsledning
og afledning af sanitært spildevand og proces spildevand skal ske til den
offentlige spildevandsledning.
En ændring af anvendelsen i lokalplanområdet fra erhverv til boligformål
vurderes at medføre en forenkling af spildevandsstrømmen..
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholder m.v. i
henhold til gældende regulativ for husholdningsaffald.

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.

Lokalplanen, som muliggør etablering af et boligområde i et område, der
tidligere har været udlagt til erhvervsformål er omfattet af pkt. 3. Der er
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derfor foretaget en screening af planen, som er udført i henhold til lovens §
8, stk. 2, jf. bilag 3.
Screening
Der er foretaget en screening af lokalplanen nr. 104 og kommuneplantillæg
nr. 9. Indledningsvist er det vurderet, at den potentielle negative
miljøpåvirkning er afgrænset til:
Lugtgener
Trafikstøj
Konklusion
På baggrund af screeningen er det vurderet, at de potentielle
miljøpåvirkninger, hverken hver for sig eller kumulativt, har et væsentligt
omfang og det er derfor truffet afgørelse om, at der ikke udarbejdes en
miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsesdatoen,
som er sammenfaldende med lokalplanens offentliggørelsesdato.

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

16

LP NR. 104

Kortbilag

§

1165

1166

1350
400
!

!

!

!

!

1446a

!

993

!

!
!

! ! !
! ! ! !

1641a

!

!

!

1446d

1446c

!

!

!

!

!

!

994

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

791
!

! ! ! ! ! !
! !
! !
! !
!

!

862

!

!

!

36

677

!

!

!

!

!

78

1364

! ! ! ! !
! !

!

286

762

!

!

992

!
!
!

!

1446f

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

1697

1522a

1696

53

1445z

1445ø
1445a

1445æ

1705

1708
1445y
0
25
1445d

986
1149
7000t

1703

1706
1707

1695

1445aa

1445d

126

1702

1704
1698 1709a

1522b

1445ab

1701

1699

!

!

!

!

!

1709b

1693a 7000x

1700

1694

1693b
1642

!

!

987

!

1641b

7000q

! !

988

!

358

1464

920

!

!

!

!

!

1446b

1446e

349

22

989

!

765

!

Løjt Kirkeby, Løjt
Ejerlav

990

!

!

!

7000y

1148
1147

1146
1138

1143
1144
1145

50
100 Meter
1717k 1717i 1717h

Lokalplanområde

! !

Matrikelskel
Ejerlavsgrænse

KORTBILAG 1
LOKALPLANOMRÅDETS
AFGRÆNSNING
DATO: 20.04.2018

17

LP NR. 104

Kortbilag

vej
Visø

d

c
B

D

a

b
C
I
G

E
H

j
ve
m
u
od

A

B
F
e

B od

f

en
ark
gp
jer
nb
Bru

vej
um

Løjt Kirkeby

B od
vej
um

0

Lokalplanens afgrænsning

Forsinkelsesbassin

Eksisterende bygninger

A

B Vej

Eksisterende skel

a

b Sti

Vejledende udstykning

Grønt bælte jf. § 8.1

Fri- og opholdsarealer

Tilbagetrukket cykelsti § 5.6

50

100 Meter

7 m byggelinje § 9.1

KORTBILAG 2
DISPOSITIONSPLAN
DATO: 20.04.2018

19

Kortbilag

vej
Visø

LP NR. 104

B

j
ve
um
d
o

B od
en
ark
gp
jer
nb
Bru

vej
um

Løjt Kirkeby

B od
vej
um

KORTBILAG 3
ILLUSTRATIONSPLAN
DATO: 20.04.2018

21

LP NR. 104

Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018 med senere
ændringer - § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.
I henhold til Miljøvurderingsloven – Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017
med senere ændringer - § 17, stk. 2, kan kun retlige spørgsmål påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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 afgørelser vedr. forslag til lokalplan eller forslag
til kommuneplantillæg, kan du klage til Planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelse om at ikke miljøvurdere planerne, kan
du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det gør du ved at oprette en klage i Klageportalen. Indgang til Klageportalen
findes via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet 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
eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Planklagenævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets 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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Lokalplan nr. 104
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde med
LINK arkitektur A/S, Urban Design.
Offentliggjort den 12. juni 2018
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
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