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LOKALPLAN nr. 119
Erhvervsområde ved Skandinavienvej, Padborg

Offentlighedsperiode fra den 25. september - 20. november 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 offentligt høring i mindst 8 uger, inden byrådet må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Klagevejledning
I henhold til Planlovens § 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 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.

Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
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INDLEDNING

Indledning

§

Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 119 for et erhvervsområde ved Skandinavienvej i Padborg.
Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit:
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.
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.
Kortbilag

Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold, der kan visualiseres.

Offentlighedsperiode

Forslaget til lokalplan nr. 119 er offentliggjort den 25. september 2018. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 20. november 2018 til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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LOKALPLANBESTEMMELSER

LOKALPLAN NR. 119

ERHVERVSOMRÅDE VED SKANDINAVIENVEJ,
PADBORG.
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 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 erhvervsformål i form af transportcenter samt
særligt arealkrævende og energiforbrugende virksomhed,
at sikre, at området visuelt og trafikalt fremtræder i naturlig sammenhæng med tilstødende erhvervsområder og omgivelserne i øvrigt,

		at fastlægge bestemmelser om afskærmende beplantning,
at sikre areal til regnvandsbassin.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.

Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Bov Ejerlav, Bov
Matrikel nr.: 20, 1079, 1449a, 1449b, 1503 samt del af 376d og del af
vejlitra 7000x (Mejerivej).
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 17. juli 2018
udstykkes fra nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone med offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i miljøklasse 3 - 5 i form af transportvirksomheder, transportrelaterede produktions-, speditions- og servicevirksomheder, herunder lager-, engros-, værksteds- og håndværksvirksomheder.
Der kan etableres særligt arealkrævende og energiforbrugende virksomhed i form af datacenter o.l.
Derudover kan der etableres relaterede overnatningsfaciliteter for virksomhedens egne chauffører eller tilknyttede teknikere. Der må ikke
etableres egentlige boliger.

3.2

I området kan der etableres tekniske anlæg, som er nødvendige for
virksomhedernes drift, herunder højspændingsstation, nødstrømsanlæg, varmegenvindingsbygning, regnvandsbassiner og lignende anlæg
til lokal regnvandshåndtering (LAR) samt støjafskærmning.
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4.

Udstykninger

4.1

Ved udstykning af lokalplanområdet skal det ske i overensstemmelse
med princippet for eventuel intern vejforsyning som vist på kortbilag 2.

4.2

Grunde skal udstykkes med en minimumsgrundstørrelse på 5.000 m².

5.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1.

Vejadgang skal ske fra Skandinavienvej og Mejerivej, som vist i princippet på kortbilag 2. Der kan derudover etableres sekundær vejadgang til
tekniske anlæg inden for området.

5.2

Der sikres følgende vejudlæg i princippet, som vist på kortbilag 2:
Forlængelse af Skandinavienvej udlægges i en bredde på min. 13 m
med mulighed for forbindelse til det tilgrænsende erhvervsområde mod
syd (Lokalplan nr. 6).
Mejerivej udlægges i en udvidet bredde på min. 13 m.
Begge veje skal anlægges med min. 8 m kørebane samt 1 m rabat og
min. 1,5 m cykel/gangsti i begge vejsider.

5.3

Fremtidige stikveje med tilslutning til Skandinavienvej jf. kortbilag 2
skal udlægges med en bredde på 10 m og anlægges med min. 7 m kørebane.

5.4

Herudover kan der på de enkelte ejendomme anlægges interne veje til
brug for virksomhedens drift. Færdselsarealer der kan udgøre en væsentlig risiko for grundvandet, skal befæstes, jf. § 8.1.

5.5

Der skal udlægges areal til parkeringspladser i henhold til Aabenraa
Kommunes til enhver tid gældende parkeringsregulativ (p.t. af 25. juni
2008).
Parkeringsnormen kan i særlige tilfælde afviges. Dog skal der som minimum etableres:
- Til administration: 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
- Øvrige anvendelser: Der udlægges et passende antal P-pladser, som
vurderes i forhold til den konkrete anvendelse.

5.6

Større parkeringsarealer skal opdeles i rækker adskilt af plantefelter
med lave hække eller lignende beplantning.

6.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.

6.2

Ny bebyggelse må opføres i højst 3 etager og den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 15,0 m målt fra et eller flere niveauplaner, som
fastsættes nærmere af bygningsmyndigheden.

6.3

Enkelte bygninger og bygningsdele - fx skorstene, elevatortårne, master o.l. kan gives en højde på op til 20 m, hvis det skønnes nødvendigt
for virksomhedens drift og indretning. For særlige tekniske anlæg henvises endvidere til § 9.3.

6.4

Der må ikke opføres bebyggelse inden for følgende byggelinjer:
- Tøndervej: 20 m fra vejmidte
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- Skandinavienvej: 15 m fra vejmidte
- Mejerivej: 10 m fra vejskel
- Stikveje: 8,5 m fra vejskel
- Naboejendomme: 10 m fra skel
I byggelinjearealer må der ikke etableres bebyggelse, skiltning, faste
hegn, parkering eller belægning. Undtagelse herfra er etablering af
vejadgang, sikkerhedshegn samt pylon iht. § 7.5.
6.5

Bebyggelse og anlæg inden for etableringsbæltet for 400 kV luftledning, jf. kortbilag 2, kan ikke godkendes af Aabenraa Kommune uden
forudgående accept af Energinet.
Når den endelige linjeføring af 400 kV-ledningen er fastlagt, skal udnyttelse af arealerne ske i respekt for tinglyste bestemmelser inden for et
tinglyst deklarationsbælte på 15 meter fra yderste fase i luftledningsanlægget.

7. Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1

Bebyggelsen skal på den enkelte ejendom fremstå som en helhed med
hensyn til udformning, materialevalg, farver mv.
Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i
hvidt eller sort, samt grå og blålige toner.

7.2

For både facader og tag gælder, at der ikke må anvendes reflekterende
materialer, som kan være til gene for omgivelserne. Undtaget herfra er
mindre glaspartier, solenergianlæg o.l.

7.3

Ved opsætning af solenergianlæg skal det sikres, at anlægget integreres
som veltilpassede designelementer i tagflade eller facade.

Skiltning
7.4
Inden for lokalplanens området må der ikke opsættes dynamiske skilte,
skilte med bevægelige billeder fx digitale skilte o.l. Der må ikke
reklameres med enkeltprodukter, og der må ikke skiltes på tagflader.
Den enkelte virksomhed må kun opsætte skilte med virksomhedens
navn og logo. Tekster og logoer skal mht. størrelse og design tilpasses
den enkelte bygning, som de opsættes på. Ligesom skiltningen skal
udføres efter et fælles koncept for den enkelte ejendom.
Tekster og logoer i facadeskilte må lyse eller belyses, men belysningen
må ikke virke blændende eller generende for omgivelserne.
Der må ikke opsættes skilte på bebyggelsens facader med en størrelse
der overskrider 1,5 m x 7 m.
7.5

Ved overkørslen til Skandinavienvej kan der opsættes én skiltepylon pr.
virksomhed eller ejendom - maks. 5 m høj og 1 m bred.

7.6

Der kan endvidere opsættes mindre henvisnings- og oplysningsskilte,
samt nødvendige advarselsskilte omkring højspændingsstation og
lignende.
Der må kun opstilles flagstænger beregnet til reklameflag ved den enkelte virksomheds overkørsel til adgangsvejen. Der kan for hver virksomhed opstilles maks. 3 flagstænger. Enkeltstående flagstang til flagning med Dannebrog ved den enkelt virksomhed o.lign. er undtaget.
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7.7

Belysning af bygningsdele skal være afskærmet, så belysningen ikke er
til gene for omgivelserne.

8.

Ubebyggede arealer

Belægning
8.1
Arealer, hvor der kan forekomme spild af forurenende stoffer som olie
o.l. og hvor anvendelsen kan udgøre en væsentlig risiko for forurening,
skal udføres med fast impermeabel belægning og indrettes så det sikres, at disse ikke giver anledning til forurening af grundvandet.
Beplantning
8.2
Grønne arealer skal som hovedprincip henligge som ekstensivt plejet
græsareal, evt. suppleret med grupper af træer og buske.
8.3

Der skal - som vist i princippet på kortbilag 2 - etableres afskærmende
beplantningsbælter i følgende bredder:
- Mod Tøndervej: min. 10 m
- Skandinavienvej: min. 10 m
- I naboskel mod vest: min. 5 m
Beplantningsbælter skal udføres i flere rækkers tæt beplantning med en
blanding af løvfældende og stedsegrøn beplantning. Eksisterende beplantning kan indgå heri.
Beplantningsbæltet mod Skandinavienvej kan gennembrydes ifm. etablering af overkørsel, jf. § 5.1.
Der kan endvidere etableres beplantning til afskærmning af fx koblingsog højspændingsstationer samt udendørs oplag mv., jf. § 8.6.

Hegn
8.4
Der må opføres et sikkerhedshegn omkring bebyggelse og tekniske anlæg i en højde op til 5 meter, dog kun 3 meter såfremt hegnet ikke
skjules af tæt beplantning.
Sikkerhedshegn skal så vidt muligt opføres på indersiden af beplantning
mod omgivelserne.
Oplag
8.5
Udendørs oplag må ikke være synligt fra omgivelserne og skal etableres
i lukket varegård eller afskærmes mod omgivelserne med beplantning,
begrønnede trådhegn eller fast mur i samme materiale og farve som
bebyggelsen. På tilsvarende vis skal affaldsstationer o.l. afskærmes.
Belysning
8.6
Belysning af ubebyggede arealer, herunder belysning af veje og parkeringsarealer, arbejdsarealer mv., må etableres med en lyspunktshøjde
på højst 6 m og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til gene
for omgivelserne.
Belysningen skal etableres som nedadrettet belysning med en maksimal udbredelsesgrad på 45 grader.
Der kan dog i forbindelse med eventuel højspændingsstation etableres
udendørs belysning til brug for servicearbejde med montering på lynfangsmaster i op til 20 meters højde. Udbredelsesgraden må maksimalt
være 25 grader.
Terrænregulering
8.7
Ved byggemodning af området kan terrænet udjævnes til plant niveau
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på arealerne til de enkelte bebyggelser og anlæg.
8.8

Øvrig terrænregulering på mere end +/- 0,5 m skal tilpasses det omgivende terræn/landskab.
Dette gælder dog ikke ved etablering af jordvolde samt regnvandsbassiner o.l. tekniske anlæg til områdets lokale forsyning, jf. § 8.9 og 8.10.

Regnvandshåndtering
8.9		Der reserveres areal til regnvandsbassin med en principiel placering,
som vist på kortbilag 2.
Herudover kan eventuelle supplerende anlæg indrettes på den enkelte
ejendom, fx i form af bassiner, grøfter, regnvandsbede o.l.
Støjafskærmning
8.10 Der kan etableres støjafskærmning i form jordvolde i op til 5 m og støjhegn i nødvendig højde, såfremt disse er nødvendige.
Jordvolde og støjhegn skal fremtræde beplantede. Jordvolde må gives
en hældning på maks. 1:3.
Der må ikke etableres støttemure mod områdets ydre skelgrænse.

9.

Miljø- og forsyningsforhold

9.1

Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj (p.t. vejledning
nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder”).

9.2

Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til
områdets forsyning, fx transformerstationer o.l, såfremt anlæggene
placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og
omgivelserne. Anlæggene bør placeres, så der kan sikres vejadgang.
		
9.3
Alle ledningsanlæg o.l. skal fremføres under terræn bortset fra eventuelle fritstående el-tekniske anlæg i forbindelse med højspændingsstation, som fx koblingsanlæg, samleskinner mv. Disse må ikke opføres
med større højde end 12 m. Dog kan lynfangsmaster og galger gives en
højde på maksimalt 27 m.
Ved opstilling af nye højspændingsmaster inden for området kan disse
gives en højde på op til 48 m.
9.4

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv forsyning i henhold til varmeplanen. Der kan suppleres med eventuel overskudsvarme fra virksomhederne.

9.5

Området er planlagt separatkloakeret i den kommende spildevandsplan
2018 – 2022, som forventes vedtaget. Regnvand og Spildevand skal
tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg.
Hvis den maksimale befæstelsesgrad ved nybyggeri eller ny befæstelse
på den enkelte grund overstiger 60 %, vil kommunen stille krav om at
overfladevand skal håndteres på egen grund enten ved nedsivning eller
forsinkelse.
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10. Grundejerforening
10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige
ejere af grunde inden for lokalplanområdet.
10.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer i lokalplanområdet, fx veje, stier, beplantningsbælter og anlæg til
regnvandshåndtering.
10.3 Grundejerforeningen skal oprettes senest når byrådet kræver det.
10.4 Grundejerforeningen skal, hvis byrådet kræver det, optage medlemmer
fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

11. Forudsætninger for ibrugtagning
11.1 Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke
tages i brug uden Aabenraa Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i brug:
- Vejadgang til den enkelte ejendom, jf. § 5.1 og eventuelt § 5.2 og 5.3.
- Parkering på den enkelte virksomheds grund, jf. § 5.5.
- Afledning af regnvand er etableret, jf. § 9.5 og 8.9 og godkendt i henhold til spildevandsplanen.
- Afskærmende beplantning, jf. § 8.3.
- Det er dokumenteret, at indendørs støjgrænseværdier er overholdt
			 ved eventuelle overnatningsfaciliteter, jf. § 9.1.

12. Gældende lokalplaner og byplanvedtægter
12.1 Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan
nr. 119 ophæves følgende lokalplaner for de arealer, der er omfattet af
- Lokalplan 1/96 ’Erhvervsområde vest for motorvejen’.
- Lokalplan nr. 6 ’Erhvervsområde vest for motorvejen ved Padborg’.

13. Servitutter
13.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
13.2 De til enhver tid gældende deklarationsarealer omkring højspændingsledninger/ -kabler skal respekteres.

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
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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 lavenergibebyggelse, der opfylder bygningsreglementgets krav for
lavenergibebyggelse.

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. 119 er vedtaget af Aabenraa Byråd den 19. september 2018.
Forslaget er offentliggjort den 25. september 2018.

Pbv

Thomas Andresen
Borgmester
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Tom Ahmt
Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet ligger i den nordlige udkant af Padborg og grænser op til
Tøndervej (landevej 401) og det åbne land, jf. ovenstående kort.
Området ligger i den vestlige del af industriområdet ’Padborg Vest’, der ligger
mellem landsbyen Fårhus og motorvej E45 samt i tæt tilknytning til Padborg
Transportcenter, der ligger sydøst for området. Fra lokalplanområdet er der via
Mejerivej og Skandinavienvej adgang til Tøndervej og herfra videre til motorvejens tilkørsel 75, der ligger ca. 500 m mod øst. Landsbyen Fårhus ligger ca.
1 km vest for området.
De omgivende arealer henligger som ubebygget landbrugsjord med spredte
landejendomme. Dog er der påbegyndt byggemodning på arealet øst for område, hvor også 1. etape af Skandinavienvej er etableret. Den vestligste del af
området ligger desuden inden for arealreservationen til den kommende 400 kV
højspændingsledning Kassø-Frøslev, jf. kortbilag 2.

Baggrund og formål
Baggrunden for lokalplanen er at sikre, at området - i tråd med de tilstødende
erhvervsarealer i Padborg Vest - kan udbygges med større arealkrævende
transportvirksomhed samt transportrelaterede service- og produktionsvirksomheder. Herudover skal planen muliggøre indpasning af særligt arealkrævende og energiforbrugende virksomheder som fx datacentre o.l.
Området har en attraktiv og rummelig placering med tæt tilknytning til både
motorvejsnettet og det overordnede elnet. Danmarks elnet har høj strømforsyningssikkerhed, hvilket bl.a. er en vigtig forudsætning for specielt energiforbrugende virksomhedstyper. Som et led i at sikre den nødvendige elforsyningssikkerhed giver planen mulighed for at etablere supplerende faciliteter som
højspændingsstation og nødstrømsanlæg og evt. også varmegenvindingsanlæg, såfremt det viser sig muligt at udnytte overskudsvarmen fra virksomhedernes aktiviteter.
Vejmæssigt set skal området forsynes i henhold til princippet i gældende lokalplan for de tilgrænsende erhvervsområder (Lokalplan 1/96 ’Erhvervsområde
vest for motorvejen’ og Lokalplan nr. 6 ’Erhvervsområde vest for motorvejen
ved Padborg’), herunder tilslutning til Skandinavienvej i øst og videreføring af
denne mod syd.
Herudover skal planen være med til at sikre, at området visuelt fremtræder i
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Luftfoto af eksisterende forhold.
Lokalplanens område er markeret
med hvide prikker.
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naturlig og harmonisk sammenhæng med omgivelserne. Dette gælder såvel
udformning af bebyggelse, som krav til etablering af grønne arealer og afskærmende beplantning, som kan danne en ’blød’ overgang til omgivelserne.
Endelig har planen til formål at sikre arealer til lokal håndtering af regnvand
(LAR), bl.a. af hensyn til grundvandsbeskyttelsen.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet, der ligger i landzone, har et samlet areal på ca. 33 ha og
er hovedsageligt privat ejet.
Lokalplanområdet afgrænses som vist på ovenstående figur og omfatter matrikelnumrene: 20, 1079, 1449a, 1449b, 1503 samt del af 376d og del af
vejlitra 7000x (Mejerivej), alle af ejerlavet Bov Ejerlav, Bov.
Området henligger - bortset fra beboelsesejendommen Mejerivej 5 (matr. nr.
20) - ubebygget og anvendes hovedsageligt til landbrugsmæssig drift. Området vejbetjenes i dag fra Mejerivej, der gennemskærer den sydlige del af området, samt via en overkørsel til Tøndervej i nord.
Landskabsmæssigt præges området af en række levende hegn, der opdeler
området i mindre markflader. Herudover der to mindre arealer med granskovbeplantning i områdets sydøstlige del. Terrænet falder gradvist fra kote 37 i
nordøst til kote 33,5 i sydvest.
Endelig forløber der en 60 kV højspændingsledning tværs gennem området
med orientering nordvest-sydøst, jf. kortbilag 2 og 3.

Lokalplanens indhold
Anvendelse og disponering
I tråd med helhedsplanen og de overordnede visioner for Padborg Vest fastlægges områdets anvendelse til transportrelaterede erhverv samt naturligt
relaterede og understøttende funktioner inden for logistik, produktion, admi-
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nistration, service og teknisk forsyning herunder lager-, engros-, værkstedsog håndværksvirksomheder.
Herudover sikres mulighed for at etablere særligt arealkrævende og energiforbrugende virksomhed i form af datacenter og lignende virksomheder, der både
har et særligt arealbehov og behov optimal adgang til el-forsyningsnettet. Det
betyder også, at der gives mulighed for indpasning af særlige tekniske anlæg,
fx højspændingstekniske anlæg, nødstrømsanlæg og anlæg til varmegenvinding. Der tillades kun virksomheder i miljøklasse 3-5.
Området er ligeledes disponeret i henhold til de overordnede trafikale principper for Padborg Vest, hvor vejstrukturen er opbygget med Skandinavienvej
som primær adgangsvej og Mejerivej som sekundær adgangsvej, fra hvilke
der etableres fordelingsveje til fremtidige virksomheder. Andre gennemgående træk er krav om etablering af afskærmende beplantningsbælter mod omgivende veje og det åbne land i vest samt principper for lokal regnvandshåndtering. Jævnfør endvidere illustrationsskitsen s. 16.
Bebyggelse
Inden for området kan der opføres bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager og med en højde
på maksimalt 15 m. Dog kan mindre bygninger og bygningsdele - fx skorstene, elevatortårne, master o.l. - opføres i op til 20 meters højde, hvis det
er væsentligt for virksomhedens indretning og drift - herunder miljømæssige
forhold.
Bebyggelsen kan placeres frit inden for fastsatte byggelinjer mod vej- og
naboskel, dog under hensyntagen til etablerings- og deklarationsbælter
omkring eksisterende og fremtidige højspændingsledninger, jf. afsnittet
’Tekniske anlæg’.

Lokalplanområdet mod højre set fra Tøndervej i østlig retning. De grønne læhegn er karakteristiske for området.

Lokalplanområdet

Udsigt til lokalplanområdet set fra motorvejsrampen med retning mod vest.
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Illustration, der viser et eksempel
på en mulig indretning af lokal
planens område til bl.a. en større
areal- og energiforbrugende
virksomhed med vejadgang fra
Skandinavienvej.

Ny bebyggelse skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver mv. Derudover fastlægger lokalplanen ikke specifikke bestemmelser for bebyggelsens udformning, bortset fra forbud mod brug af reflekterende tag- og facadematerialer. Af æstetiske og visuelle hensyn
fastlægges endvidere bestemmelser omkring skiltning og bygningsbelysning.
Ubebyggede arealer og beplantning
For at skabe det bedst mulige samspil med omgivelserne og det omgivende
landskab - herunder ’afbøde’ den visuelle påvirkning fra de planlagte erhvervsbygninger og anlæg - stilles der i planen krav om etablering af afskærmende
beplantningsbælter samt bestemmelser omkring terrænregulering.
Der skal således etableres plantebælter mod de tilstødende veje - Tøndervej
og Skandinavienvej - og mod det åbne land i vest. Mod Tøndervej skal plantebæltet tilbagerykkes af hensyn til en naturgasledning med et servitutbælte på
2 x 2 m.
Plantebælterne skal udformes som tætte rækker af beplantning, der består at
både løvfældende og stedsegrønne arter, så der sikres en vis visuel afskærmning året rundt. En vurdering af den visuelle indvirkning af bygninger kombineret med plantebælter fremgår af miljørapporten og de tilhørende visualiseringer, se Bilag A. Ubebyggede arealer i øvrigt skal enten befæstes eller
fremtræde med en basisbeplantning af græs, evt. suppleret med grupper af
træer eller buske.
Af hensyn til grundvandsinteresserne i området lægges der særlig vægt på, at
der etableres tæt impermeabel belægning på de arealer, hvor der potentielt
kan forekomme forurening - bl.a. arbejds- og oplagsarealer samt veje og parkering. Dog kan sekundære veje og færdselsarealer, som fx brandveje og køreveje til højspændingsstation, anlægges som grusveje o.l. En nærmere vurdering af planens indvirkning på grundvandsinteresser fremgår af
miljørapporten.

16

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 119

REDEGØRELSE

Med lokalplanen gives også mulighed for opsætning af hegn og belysning samt
etablering af oplag, så kravene fra driften af større moderne erhvervsvirksomheder kan efterkommes. Herudover kan der i nødvendigt omfang indpasses
støjhegn eller beplantede støjvolde.
Endelig sikres der med lokalplanen areal til lokal regnvandshåndtering (LAR),
så der ikke sker unødig overbelastning af kloaknet og recipient. Regnvand
tænkes primært forsinket i et større regnvandsbassin på det østlige areal syd
for Mejerivej. Her vil det ligge i tæt tilknytning til et eksisterende bassin ved
Skandinavienvej og dermed hensigtsmæssigt ift. fælles drift. Herudover kan
der suppleres med andre typer LAR-løsninger på den enkelte grund, som fx
bassiner, grøfter, regnvandsbede og lignende.
Driften af områdets fællesarealer og -anlæg - herunder også veje og stier skal varetages af den grundejerforening, som skal oprettes for grundejere i
området.
Veje og parkering
Hovedparten af området skal vejbetjenes ved tilslutning til Skandinavienvej,
mens den sydlige del får overkørsel fra Mejerivej. Fremadrettet bliver der således ikke vejadgang fra Tøndervej, hvorfor den eksisterende markvej mellem
Tøndervej og Mejerivej forudsættes nedlagt. En vurdering af den fremtidige
trafik fremgår af miljørapporten.
Vest for lokalplanområdet er der i Kommuneplan 2015 udpeget et perspektivareal for yderligere erhvervsudbygning i Padborg Vest. Derfor tænkes Mejerivej opretholdt som en af de overordnede fordelingsveje i området med en vis
andel af tung trafik. Dette betyder også, at der fastsættes bestemmelser omkring udvidelse af Mejerivej, så den fremadrettet fremtræder med samme
bredde og profil som Skandinavienvej, herunder også cykel/gangstier.
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser omkring udformning af stikveje og øvrige interne veje.
Parkering skal etableres på egen grund og i henhold til kommunens P-norm.
Dog vil områdets erhvervstype betyde, at det i visse tilfælde er mest hensigtsmæssigt at afdække den enkelte virksomheds konkrete parkeringsbehov. Herved kan det sikres, at der ikke befæstes mere areal end nødvendigt - dette til
gavn for både regnvandshåndtering og landskab.
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Tekniske anlæg
Som tidligere nævnt er den vestligste del af området omfattet af det ca. 300
m brede etableringsbælte for den kommende 400 kV højspændingsledning
Kassø-Frøslev, ligesom en eksisterende 60 kV højspændningsledning forløber
tværs over den sydlige del af området, jf. kortbilag 2.
Etableringsbæltet er udlagt med henblik på at sikre en vis fleksibilitet ifm.
fastlæggelsen af ledningens endelige linjeføring. Derfor vil etableringsbæltet
på sigt blive indskrænket og afløst af et specifikt deklarationsbælte omkring
ledningen svarende til 15 m fra yderste fase i luftledningsanlægget. For 60
kV-ledningen gælder endvidere, at denne inden for en nærmere årrække planlægges nedtaget og kabellagt i et tracé langs med Tøndervej. Begge tiltag vil
betyde, at der på sigt frigives mere bygbart areal inden for lokalplanområdet.
Ved indpasning af særlig arealkrævende og energiforbrugende virksomhed i
området åbnes mulighed for etablering af særlige tekniske anlæg, såsom højspændingsstation, nødstrømsanlæg og diverse masteanlæg, som kan understøtte driften og den ønskede forsyningssikkerhed. Lokalplanen fastlægger
maksimale højder for disse anlæg.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015 - rammer for lokalplanlægningen
Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 22 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget ledsager og er
offentliggjort sammen med Lokalplan nr. 119.
Arealet har hidtil været en del af rammeområde 3.1.044.E og med kommuneplantillægget udskilles et nyt rammeområde 3.1.99.E, der viderefører områdets anvendelse til erhvervsområde i form af særligt arealkrævende transportvirksomheder samt transportrelaterede service- og produktionsvirksomheder,
men supplerer anvendelsen med særligt arealkrævende og energiforbrugende
erhverv i miljøklasse 3-5 med tilhørende tekniske anlæg. For området fastlægges uforandret en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal
bygningshøjde på 3 etager/15 m, dog op til 20 m for særlige anlæg og bygningsdele, der er nødvendige for driften.
I kommuneplantillæg nr. 22 ændres desuden rammebestemmelsen vedr. udbygningsretning fastsat i Lokalplan nr. 6. Begrundelsen herfor er planområdets særligt attraktive placering i direkte tilknytning til overordnet teknisk infrastruktur, der efterspørges af særligt areal- og energiforbrugende virksomhed.
Der foretages desuden små justeringer af afgrænsningen mellem rammeområder. Rammeområdet ligger i landzone, men overføres ved lokalplanlægning
til byzone.
Kommuneplanens rammeområder
(Kommuneplan 2015).
Lokalplanområde er vist med rød
streg.
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Kommuneplan 2015 - hovedstruktur og retningslinjer
Husdyrbrug – ændringer som følge af byzone
Ifølge Husdyrgodkendelsesloven gælder, at etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende dyrebrug for mere end tre dyreenheder, der
medfører forøget forurening, ikke er tilladt i en afstand mindre end 50 meter
fra byzone. Desuden gælder afstandskrav til tilladt lugtemission i forhold til
afstanden til byzone.
Er der tale om husdyrbrug med mere end 15 dyreenheder, skal risikoen for
forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget
ligger mindre end 300 m fra byzone.
Der er enkelte landbrug med mere end 15 dyreenheder i området omkring
planområdet. Da nogle af husdyrbrugene i forvejen ligger tæt på byzone og da
andre husdyrbrug har meget langt til byzone vurderes det, at lokalplanen ikke
vil ændre væsentige begrænsninger i ejendommenes drift og udviklingsmuligheder.
Økologiske forbindelser
Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af en udpeget økologisk forbindelse, jf. nedenstående kort. Ifølge kommuneplanens retningslinje gælder det
for økologiske forbindelser, at hensynet til dyre- og plantelivets spredningsmuligheder ikke i væsentlig grad må forringes. Den økologiske forbindelse
inden for planområdet udnyttes i dag landbrugsmæssigt og vil ligge i vejen for
kommende planlagt erhvervsbebyggelse.
Kommuneplantillæg nr. 22 omfatter derfor en ændret linjeføringen af den økologiske forbindelse, så den flyttes til en placering længere mod vest mellem
landsbyen Fårhus og planområdet. På basis af dette vurderes det fortsat muligt at opretholde en egnet spredningskorridor for dyre- og planteliv mellem
Bommerlund og Frøslev plantager og at lokalplanen dermed er i overenstemmelse med kommuneplanen.

'

Vejbæk

3.1.099.E

Fårhus
Bukkeskov

Bov

Økologisk forbindelseskorridor som
ændres med tillæg nr. 22 til
Kommuneplan 2015.
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Kommuneplantillæg
KP15 Byzone - Potentiel

500

1.000

2.000 Meter

Forslag til nyt område med særlige økologiske forbindelser
Områder med særlige økologiske forbindelser
Potentielle økologiske forbindelsesområder
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Grundvandsbeskyttelse
Planområdet er beliggende inden for et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Planområdet ligger
uden for indvindingsoplande til vandværker (IO) og uden for boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO). Nærmeste indvindingsopland ved Fårhus ligger
ca. 750 m mod vest. Der er ingen vedtagne indsatsplaner for området.

'

Særlige drikkevandsområder og områder med nitratfølsomme indvindingsområder har højeste prioritet for drikkevand. Derfor må arealanvendelse i disse
områder ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der
sikrer god grundvandskvalitet, skal fremmes.
Arealanvendelsen vil blive ændret fra landbrugsjorder til erhvervsformål med
højere grad af bebyggelse og befæstelse.

!

0
OSD - Omr. med særlig drikkevandsinteresser
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Planområdet ligger i Område med
særlige drikkevandsinteresser
(OSD-område), som vist med
mørkeblå signatur.
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Lokalplanen planlægger for virksomhedstyper, der erfaringsmæssigt potentielt
kan medføre risiko for forurening. Det gælder særligt med hensyn til vaskepladser og oliespild fra lastbiler mv. ved transportvirksomheder, samt oplag af
olie til nødstrømsanlæg ved særligt energiforbrugende virksomhed.
300 Meter

Lokalplanen stiller imidlertid krav om, at vaskepladser, pladser med olieoplag
o.l. samt andre arealer, hvor anvendelsen indebærer væsentlig risiko for forurening skal befæstes, og at overfladevand fra disse pladser skal opsamles og
ledes via olieskiller til forsinkelsesbassin. Desuden skal regnvandsbassiner o.l.
etableres med membram, kontrolleret afløb og olieudskiller, ligesom afledning
fra bassinerne skal ske gennem tætte afløbsledninger.
Det forventes, at den ændrede arealanvendelse vil medføre et reduceret forbrug af gødning og pesticider på arealet og dermed reduceret nedsivning af
nitrat og pesticider inden for planområdet.
Inden for området skal der i øvrigt ske separatkloakering og spildevandet skal
ledes til offentlig kloak. Der må desuden ikke uden kommunens tilladelse ske
direkte nedsivning af regnvand/overfladevand fra bebyggede eller befæstede
arealer.
På den baggrund vurderes lokalplanen ikke at medføre særlig risiko for grundvandsforurening. Områdets realisering til erhvervsformål vil have en positiv
effekt på den terrænnære grundvandsforekomsts kemiske tilstand, ift. nitrat
og pesticider. For en nærmere vurdering af planens indvirkning på grundvandsinteresser henvises til miljørapporten.
Øvrige retningslinjer
Lokalplanen er i øvrigt i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer vedrørende: By- og erhvervsudvikling, kulturmiljø,
klimatilpasning, forsyning samt Vej-, sti og trafik.

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter
Den østligste ’kant’ af lokalplanområdet er omfattet af hhv. gældende Lokalplan 1/96 ’Erhvervsområde vest for motorvejen’ og Lokalplan nr. 6 ’Erhvervsområde vest for motorvejen ved Padborg’. I forbindelse med den endelige
godkendelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan ophæves begge lokalplaner for de arealer, der er omfattet af Lokalplan nr. 119.

Arkæologi og fortidsminder
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev, har foretaget arkivalsk kontrol
og arkæologisk vurdering af området.
Der er ikke registreret fredede fortidsminder inden for lokalplanområdet. Museet har imidlertid forundersøgt et område på 22 ha øst for området tilbage i
2007 og har i den forbindelse påvist fem områder med væsentlige jordfaste
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fortidsminder. Heraf er to områder udgravet i 2008, mens tre områder endnu
ikke er undersøgt.
På den baggrund er det museets vurdering, at der inden for planområdet er
høj risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder. Museet anbefaler
derfor en frivillig forundersøgelse af det berørte område, før anlægsarbejdet
går i gang.
Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på området, skal disse
udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog
muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er
det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.

Naturbeskyttelse og byggelinjer
Natura 2000 områder
Lokalplanområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura
2000 område). Nærmeste Natura 2000 område er ”Frøslev Mose”, der ligger
ca. 6 km sydvest for lokalplanområdet.
Det vurderes, at lokalplanen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer
og projekter, vil påvirke Natura 2000-området.
Beskyttede naturtyper (NBL § 3)
Planområdet omfatter to mindre arealer med granskov mod sydøst, men der
er ikke registreret beskyttet natur i området. Mod øst grænser området dog
op til en beskyttet sø ved Skandinavienvej, jf. kortbilag 2.
Fremtidige erhvervsaktiviteter i området forventes ikke at påvirke plante- og
dyrelivet i og omkring søen.
Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Der er ikke registreret beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) i området, og det vurderes heller ikke sandsynligt, at området er yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter grundet den udprægede landbrugsmæssige anvendelse.
Det vurderes derfor, at lokalplanen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter, vil påvirke bilag IV-arters yngle- og rasteområder.
Anlæg til forsinkelse af regnvand og etablering af grønne friarealer og beplantningsbælter giver mulighed for at fastholde et varieret dyreliv.
Skovbyggelinje
Planområdets nordlige del er omfattet af 300 m skovbyggelinje i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 17, jf. oversigtskortet på næste side. Byggeri her
inden for kræver Aabenraa Kommunes dispensation eller Miljøstyrelsens tilladelse til at ophæve eller reducere skovbyggelinjen.

Miljø
Støj
Lokalplanen åbner ikke mulighed for indpasning af støjfølsomme anvendelser
bortset fra overnatningsfaciliteter med naturlig relation til driften af områdets
virksomheder - fx til serviceteknikere o.l.
Lokalplanen indeholder derfor bestemmelse om, at erhvervsaktiviteter i lokalplanområdet ikke må give anledning til overskridelser - hverken internt i området eller eksternt - af de til enhver tid gældende grænseværdier fastsat iht.
Miljøstyrelsens vejledninger (nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder”).
De vejledende grænseværdier for erhvervsområder med forbud mod gene-
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rende virksomheder er fastsat til 60/60/60 dB(A), mens grænseværdien for
fritliggende boliger i det åbne land er 55/45/40 dB(A).
Tilsvarende skal det sikres, at støj fra vejtrafik ikke giver anledning til overskridelser af de til enhver tid gældende grænseværdier, p.t. vejledning nr.
4/2007 ’Støj fra veje’. Støj fra vejtrafik vil primært knytte sig til trafikken på
de tilstødende veje Tøndervej og Skandinavienvej.
Til afhjælpning af eventuelle støjgener åbner lokalplanen mulighed for støjafskærmning i form af støjvold, -hegn, facadeisolering mv., hvor det er nødvendigt.
Trafik
For en nærmere redegørelse og vurdering af de trafikale forhold henvises til
den til lokalplanen hørende miljørapport - Bilag A.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området og der er ikke arealer, som er
områdeklassificerede.
Lokalplanområdet ligger p.t. i landzone, men vil med lokalplanens endelige
vedtagelse blive overført til byzone.

'
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Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning skal
dermed følges. Det vil sige at al flytning af jord skal anmeldes til Aabenraa
Kommune og den flyttede jord skal undersøges for forurening.
Området kan dog udtages fra områdeklassificeringen i henhold til jordforureningslovens §50a (Lov om forurenet jord nr. 282 af 27.marts 2017), hvis der
ikke er noget der taler imod dette. Dette betyder, at flytning af jord væk fra
området således blot skal anmeldes til kommunen, men ikke undersøges for
jordforurening.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på
jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes.
Landbrug
Et landbrugsareal inddrages til byudviklingsformål og byzonegrænsen rykkes
mod vest. De landbrugsejendomme, der kommer tættere på byzonen, vil blive
begrænset i deres udviklingsmuligheder, da det ikke er tilladt at etablere eller
udvide og ændre husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg,
der medfører forøget forurening i en afstand af 50 m fra byzone. Desuden er
der skrappe afstandskrav til tilladt lugtemission til byzone. Lugtgeneafstanden
udregnes for alle ansøgninger.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv forsyning i henhold til varmeplanen.
Vandforsyning
Området vandforsynes fra Padborg Vandværk. Tilslutning skal ske på værkets
til enhver tid gældende betingelser.
Regn- og spildevand
Området er omfattet af Aabenraa Kommunes kommende spildevandsplan og
skal separatkloakeres.
Renovation
I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tømning
af affaldscontainere/beholdere i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald.
Affaldsbeholdere skal placeres således, at affaldet uhindret kan afhentes.
Hvor der ved nybyggeri i anlægsfasen genereres over 1 tons affald(eks. transportemballage) eller frembringes farligt affald skal dette anmeldes til Aabenraa Kommune.

Servitutter
Der er tinglyst en række servitutter i lokalplanområdet. Det er op til den enkelte grundejer/bygherre at sikre overholdelse af servitutterne i hver enkelt
tilfælde.
Der er ikke fundet private tilstandsservitutter, der er i modstrid med lokalplanens intentioner, hvorfor der ikke aflyses servitutter med lokalplanen.
Nedennævnte servitutter er særligt relevante at omtale, som gennemgående
ledningsanlæg med betydning for bygge- og anlægsarbejder og ændret anvendelse. Andre servitutter kan ligeledes have betydning for den enkelte
grundejer.
AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 119
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Dok. om master mv. Tinglyst d. 07.07.1969
Den eksisterende 60 kV højspændingsledning er sikret ved en deklaration.
Udnyttelse af arealer under og i nærheden af højspændingsledninger er begrænset af det til enhver tid gældende stærkstrømsreglement og tinglyste
servitutter. Alt anlægsarbejde eller anden anvendelse inden for respektzoner
15 m fra yderste ledning og over 3 m fra terræn skal aftales med Evonet.
Luftledningerne er under kabellægning af Evonet, hvor kablet forventes ført
langs sydsiden af Tøndervej med et servitutbælte på 2 x 1,5 m.
Samme hensyn vil gøre sig gældende ifm. realiseringen af den planlagte 400
kV højspændingsledning Kassø-Frøslev i lokalplanområdets vestlige del, hvor
alle anlægsarbejder inden for respektzoner skal aftales med Energinet.dk.
Dok. om naturgas. Tinglyst d. 03.06.1985
Langs Tøndervej er placeret en naturgasledning. Ledningen er sikret ved et
servitutbælte på 2 x 2 m. Inden for servitutbæltet må der ikke opføres bebyggelse eller beplantning med dybtgående rødder. Jordarbejder mv. må kun ske
efter forudgående aftale med ledningsejer, som er DONG.
Den eksisterende 60 kV højspændingsledning er pålagt respektafstande i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, svarende til 15 m på hver side af ledningen, som vist på kortbilag 2.

Miljøvurdering
Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 448 af lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 10/05/2017 - skal
planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages
af en miljøvurdering (miljørapport).
Planforslagene vurderes at omfatte følgende anlægstyper på miljøvurderingslovens bilag 2:
• Punkt 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt
vand.
• Punkt 3c: Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg
dog undtaget elkabler på søterritoriet.
• Punkt 10a: Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.
• Punkt 10b: Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplan nr.
119 og kommuneplantillæg nr. 22 har en karakter, der vil kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor
gennemført miljøvurdering af planforslagene.
Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som planforslagene og fremgår af Bilag A.
VVM
Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet af et konkret
projekt (VVM). Således vil konkrete projekt-ansøgninger blive vurderet ift.
VVM-pligt og evt. krav til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporter skal efterfølgende i høring og godkendes, inden bygherren kan
få tilladelse til at gå i gang med projektet.
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Tilladelse og dispensationer fra andre
myndigheder
Museumsloven
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge Museumslovens § 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.
Landbrugspligt
Hovedparten af ejendommene inden for lokalplanområdet er omfattet af
landbrugspligt. De berørte ejendomme er derfor reguleret af Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten skal ophæves efter § 6 eller § 7 i lov om
landbrugsejendomme, inden ejendommene kan udstykkes og overgå til den
planlagte anvendelse.
Naturbeskyttelsesloven
Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17. Eventuel reduktion eller ophævelse af skovbyggelinjen kræver Miljøstyrelsens tilladelse.
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KORTBILAG 1:
LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING
Dato: 29. august 2018
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Lokalplan afgrænsning
Matrikelskel
Ejerlavsgrænse
Afskærmende beplantning, jf. § 8.2

Vejudlæg 13 m, jf. § 5.2

Vejbyggelinje, jf. § 6.4

Principiel vej, jf. § 5.3

Lokalplan afgrænsning
Regnvandsbassin, jf. § 8.9
Matrikelskel

! !

Primær vejadgang, jf. § 5.1
Afskærmende beplantning, jf. § 8.2
Principiel intern vejadgang, jf. § 5.3
Vejbyggelinje, jf. § 6.4
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Etableringsbælte, 400 kV højspændingsledning jf. § 6.5 og 13.2

Regnvandsbassin, jf. § 8.9

Højspændingsledning 60 kV, 15 m respektafstand, jf. § 13.2
Vejudlæg 13 m, jf. § 5.2
60 kV forventet kabeltracé m. 2 x 1.5 m servitutbælte, vejl. visning
Principiel vej, jf. § 5.3
Naturgasledning m. 2 x 2 m servitutbælte, vejl. visning
Etableringsbælte, 400 kV højspændingsledning jf. § 6.5 og 13.2

Primær vejadgang, jf. § 5.1

Højspændingsledning 60 kV, 15 m respektafstand, jf. § 13.2

KORTBILAG 2:

LOKALPLANKORT, OMRÅDETS DISPONERING
60 kV forventet kabeltracé m. 2 x 1.5 m servitutbælte, vejl. visning
Principiel intern vejadgang, jf. § 5.3
Dato: 29. august 2018
Naturgasledning m. 2 x 2 m servitutbælte, vejl. visning
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Ikke målfast

KORTBILAG 3:
ILLUSTRATIONSSKITSE
Dato: 29. august 2018
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Forslag til Lokalplan nr. 119, Aabenraa Kommune
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, KME (Kultur, Miljø & Erhverv) i
samarbejde med COWI.
Offentliggjort den 25. september 2018.
Tryk: Aabenraa Kommune.
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved
henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aarbenraa
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

