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Padborg Transportcenter

Offentlighedsperiode: X. måned - X. måned 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
før der gennemføres
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, .
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.
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Indledning
Aabenraa Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en ny samlet lokalplan for
Padborg Transportcenter omfattende området øst for motorvej E45.
Lokalplanen følger op på visioner, intentioner og tiltag fra Helhedsplanen for
Padborg erhvervsområde (2014), som er vedtaget af byrådet og udarbejdet i
en proces med arbejds- og styregruppe, hvor der har deltaget repræsentanter
for kommunen, organisationer og virksomheder i området.
Helhedsplanen er Aabenraa Kommunes og det lokale erhvervslivs fælles
ambition og fundament, der skal danne et robust grundlag for de kommende
års udvikling af erhvervsområdet.
Området øst for motorvejen er omfattet af 9 lokalplaner og 3 byplanvedtægter.
Flere af disse har vist sig at være utidssvarende og de mange lokalplaner har
ret uensartede lokalplanbestemmelser, ligesom det har været nødvendigt med
en del dispensationer for at sikre udvidelsesmuligheder.
Udvikling af erhvervsområdet skal bl.a. ske på baggrund af en ny lokalplan
med en overordnet fysisk struktur, nye muligheder for byggeri og infrastruktur,
og et klarere administrationsgrundlag, ligesom det sker ved andre initiativer
som beplantningsstrategi, anlægsinvesteringer, mv.
Grundlaget for lokalplanen er drøftet på flere møder med en projektgruppe
med repræsentanter for foreningen Padborg Transportcenter og virksomheder
i området, Aabenraa Erhvervsforening, Business Aabenraa og Aabenraa
Kommune.
Hensigten med lokalplanen er, at fastlægge et forenklet
administrationsgrundlag for den løbende udvikling, baseret på en klar
overordnet struktur for området med udgangspunkt de mange anbefalinger
som fremgår af Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Et vigtigt element er
at fastlægge bestemmelser for områdets overordnede vej- og stistruktur samt
at sikre reservation til forbedringer i vejnettet.
Endelig er det formålet at fastlægge bestemmelser om beplantning langs veje
herunder i områdets kant mod motorvej E45.
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. 107 er offentliggjort den XX. måned 2018. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den XX. måned 2018 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost til
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 107
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at fastlægge områdets anvendelse til transportcenter samt sikre
udbygningsmulighederne i området,
at fastlægge et forenklet administrationsgrundlag for den videre
udvikling af området,
at fastlægge bestemmelser for områdets overordnede vejstruktur
samt sikre reservation til forbedringer i vejnettet,
at fastlægge områdets disponering og passende zonering af
virksomhederne i området i forhold til omgivelserne herunder særligt
de nærliggende boligområder,
at fastlægge bestemmelser om beplantning langs veje herunder i
områdets kant mod motorvej E45.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1, og omfatter
følgende matrikler:
Ejerlav: Bov Ejerlav, Bov:
16a, 16b, 16c, 16d,16e, 16f, 17, 180a, 180b, 180c, 180d, 180e,
180f, 180g, 180h, 180i, 180k, 180l, 180m, 180n, 180o, 180p, 180q,
180r, 180s, 180t, 377, 468, 717a, 717b, 717d, 879, 880, 883, 884,
886, 888, 887, 889, 892, 1080, 1081, 1093, 1221, 1222, 1224,
1233, 1250, 1251, 1282, 1283, 1286, 1287, 1288, 1289, 1294,
1295, 1298, 1307, 1317b, 1324, 1326, 1333, 1334, 1335, 1341,
1342, 1344, 1345, 1346c, 1361, 1362, 1363, 1378, 1406, 1409,
1410, 1411a, 1411b, 1411c, 1412, 1414, 1421, 1427, 1468, 1476,
1489, 1500, 1509, 1511, 1512 1707,
- samt følgende vejlitra: 7000ac og 7000af (cykelsti v.
Omfartsvejen), 7000ad (Lyren), 7000ag (Europavej), 7000v
(Plantagevej) og 7000æ (Kilen).
Ejerlav: Frøslev, Bov:
39, 47, 585, 713, 725, 807, 844, 918, 919, 920, 921, 922, 931,
933a, 933b, 934, 1001, 1002, 1039, 1048, 1049, 1123, 1132, 1133,
1136, 1137, 1140, 1141, 1157, 1190, 1192, 1194, 1202, 1217,
1218, 1219, 1226, 1229, 1234, 1241, 1242, 1269, 1285, 1286,
1289, 1290, 1291, 1308, 1309, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318,
1322, 1324, 1325, 1326, 1328, 1331, 1337, 1340, 1341, 1342,
1343, 1351, 1352, 1366, 1369, 1370, 1377, 1387, 1400, 1424,
1425, 1427, 1428, 1462, 1467, 1468, 1476, 1480, 1485, 1492a,
1493, 1507, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1527, 1528, 1558,
1559, 1560a, 1560b, 1561, 1563, 1565, 1566, 1567, 1571, 1572,
1574, 1576, 1578, 1586, 1609, 1629, 1633, 1695, 1701, 1708,
1714, 1716,
- samt følgende vejlitra: 7000b (Toldbodvej), 7000c (Industrivej/
Omfartsvejen/Lejrvejen nord), 7000d (Industrivej syd), 7000e (del
af Omfartsvejen), 7000i (Hermesvej/Odinsvej/Lejrvejen), 7000l
(Transitvej vest), 7000m (Eksportvej) og 7000o (Transitvej øst).

2.2

Mindre dele af Lejrvejen (litra 7000i), Toldbodvej (litra 7000b)
og Omfartsvejen (litra 7000e) – alle Frøslev, Bov inden for
5
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2.3

3

3.1

3.2

AABENRAA KOMMUNE

lokalplanområdet er placeret i landzone og overføres til byzone med
offentliggørelse af den vedtagne endelige lokalplan.
Den øvrige del af lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i
byzone.
Lokalplanen inddeler området i 3 delområder og fastlægger
forskellige bestemmelser for hvert enkelt delområde med hensyn
til især virksomhedernes miljøklasser samt nogle specifikke
anvendelser.

Områdets anvendelse
Indenfor lokalplanområdet må der kun opføres eller indrettes
transportvirksomheder, samt transportrelaterede produktions-,
logistik, speditions- og servicevirksomheder, herunder lager-,
engros-, værksteds- og håndværksvirksomheder. Der kan indrettes
kontor- og servicevirksomheder med faciliteter for områdets brugere,
som fx administration for told, skat og politi, cafeteria, tankanlæg og
lign.
Derudover kan der etableres hotel-, overnatnings- og
konferencefaciliteter.
Der kan endvidere etableres tekniske anlæg som mobil- og
sendemaster og lign.
Der kan indrettes detailhandel i form af dagligvarebutikker i
forbindelse med tankstationer. Størrelsen af den enkelte butik må
ikke overskride 250 m².
Detailhandelsbutikker med pladskrævende udvalgsvarer som fx
biler, tømmerhandler og lignende kan indrettes inden for et særligt
afgrænset område langs Industrivej, som vist på kortbilag 2.
Størrelsen af den enkelte butik må ikke overskride 4.000 m².
Det samlede butiksareal inden for lokalplanens område fastsættes til
maksimalt 10.000 m2 bruttoetageareal.
Derudover kan der ikke indrettes detailhandel.

3.3

Der kan ikke etableres boliger i området.

3.4

Delområde 1 må kun anvendes til anlæg og virksomheder i
miljøklasse 3-6, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.

3.5

Delområde 2 må kun anvendes til anlæg og virksomheder i
miljøklasse 2-5. Jf. Håndbog om Miljø og Planlægning. Udover de
generelle anvendelsesbestemmelser som fremgår af § 3.1 kan
der inden for delområdet etableres varmeværk og genbrugs-/
containerplads.

3.6

Delområde 3 må kun anvendes til anlæg og virksomheder i
miljøklasse 1-3. Jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.

4

Udstykninger

Ingen bestemmelser.

5
5.1

Veje, stier og parkering
I lokalplanområdet udlægges primære veje, sekundære
fordelingsveje og øvrige adgangsveje som vist på kortbilag 2.
Primære veje:
Vejudlæg min. 19 m, med følgende profil:
- minimum 8 m kørebane.

6
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- minimum 2 m rabat, dog undtaget langs Industrivej og ved kryds.
Sekundære fordelingsveje:
Vejudlæg min. 15 m (Transitvej dog min. 11 m), med følgende
profil:
- minimum 7 m kørebane.
- minimum 1 m rabat, dog undtaget langs Transitvej.
Øvrige adgangsveje:
Vejudlæg min. 11 m, med følgende profil:
- minimum 7 m kørebane.
5.2

I lokalplanområdet udlægges principiel arealreservation til
vejomlægninger og nye veje som vist på kortbilag 2.
Dette omfatter:
- Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej.
- Omlægning af kryds ved Lejrvejen og Thorsvej.
- Kejsergades forlængelse til krydsning af motorvej E45 i et vejudlæg
på 30 meter.
Derudover kan der anlægges mindre adgangsveje med profil jf. §
5.1.

5.3

I lokalplanområdet udlægges stier som vist på kortbilag 2.
Stier udlægges med følgende bredde:
- Enkeltrettet cykelsti minimum 1,75 m.
- Dobbeltrettet cykelsti minimum 2,5 m.

5.4

Den enkelte virksomheders parkeringsbehov til ansatte, drift og
besøgende skal til enhver tid kunne dækkes og tilvejebringes
indenfor de arealer, som virksomheden råder over. Der skal dog
som minimum etableres parkeringspladser i henhold til Aabenraa
Kommunes gældende parkeringsregulativ.

5.5

Følgende veje er pålagt byggelinjer i henhold til vejlovgivningen
(flere afstande skal tillægges eventuelt højdetillæg):
- Motorvej E45: 50 m fra motorvejens midte.
- Motorvejsrampe: 25 m fra vejmidte.
- Tøndervej: 20 m fra vejmidte.
- Omfartsvejen ml. Tøndervej og Industrivej: 25 m fra vejmidte.
- Omfartsvejen ml. Industrivej og Lejrvejen: 18,5 m fra vejmidte.
- Østre Viaduktvej: 25 m fra vejskel.
- Lejrvejen: 20 m fra vejmidte.
- Thorsvej ml. Lejrvejen og Industrivej: 20 m fra vejmidte.
- Toldbodvej: 20 m fra vejmidte.
- Industrivej nord for Transitvej og syd for Thorsvej 12,5 m fra
vejmidte.
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5.6

6

6.1

AABENRAA KOMMUNE

Derudover gælder byggelinje på 5 m fra vejskel langs alle veje i
lokalplanområdet.

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige:
Delområde

I: 75 %

Delområde II: 75 %
Delområde III: 50 %

6.2

Bebyggelse må ikke opføres inden for de udlagte grønne forarealer,
jf. § 8.5 og kortbilag 2.

6.3

Bebyggelse må ikke opføres inden for byggelinjer mod veje, jf. § 5.5
og § 5.6.

6.4

Bebyggelse må opføres med en bygningshøjde på maksimalt:

6.5

Delområde I: 32 meter.
Delområde II: 16 meter.
Delområde III: 12 meter.
Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn eller fra niveauplan,
som fastsættes bygningsmyndigheden.
Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres tekniske
installationer, solenergianlæg og lignende samt mindre bygningsdele
såsom afkast, skorstene, elevatortårne og lignende.
Bebyggelse må opføres med et etageantal på maksimalt:
Delområde I: 8 etager.
Delområde II: 4 etager.
Delområde III: 2 etager.

Afstand til skel
6.6

Bebyggelse skal overholde følgende afstande til skel:
Bygningshøjde 16-32 meter: min. 10 meter til skel.
Bygningshøjde 12-16 meter: min. 7,5 meter til skel.
Bygningshøjde 0-12 meter: min. 5 meter til skel.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden

Facader

8

7.1

Bebyggelsen skal udformes på en sådan måde, at der med hensyn til
bygningsprofil, proportioner og materiale- og farvevalg opnås en god
helhedsvirkning.

7.2

Udvendige bygningssider må udføres i en kombination af tunge og
lette facadesystemer afhængigt af den bagvedliggende funktion.
Tunge materialer kan være tegl, beton eller pudsede facader.
Lettere facadebeklædning kan være facadeplader (metal eller andet
plademateriale) eller lamelbeklædning (træ, metal, fiberbeton eller
skærmtegl). Derudover kan facader fremstå med glaspartier.
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7.3

Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver,
i hvidt eller sort, samt grå og blålige toner. Mindre dele kan fremstå i
andre farver.

Tage
7.4

Tage skal udføres med en- eller tosidig taghældning, med forskudte
tagflader eller med fladt tag.
Til tagbeklædning må kun anvendes tegl, betonsten, zink,
aluminium, eternit, tagpap samt natur- og eternitskifer. Derudover
kan tage udføres som grønne tage, beklædes med mos-sedum,
græstørv o. lign.

Skiltning
7.5

Skiltning mod motorvej E45 må kun ske som skiltning på facaden
og skal med hensyn til størrelse, skrifttype og farve tilpasses
bygningens arkitektur og facadens opdeling. Skiltning mod
motorvejen må maksimalt være 1,5 x 7,0 m. Skiltebelysning må ikke
virke blændende for trafikanterne eller omgivelserne.

7.6

Ved Toldbodvej, Lejrvejen og Omfartsvejen ind i Padborg
Transportområdet kan der opsættes digitale byporte med en
maksimal størrelse på 2 x 7 m.

7.7

Ved de primære vejes krydsning med sekundære veje, kan der
opsættes fælles skilte/pylon, som oplyser hvilke virksomheder vejen
giver adgang til. Pylonen må ikke være højere end 10 m.

7.8

Der kan på den enkelte ejendom opsættes én pylon med
virksomhedsnavn og logo ved hver indkørsel til grunden. Størrelsen
af pylonen må ikke være højere end 5 m og bredden ikke større end
2 m. Ved tankstationer dog en højde op til 10 m.
Ved flere virksomheder på samme ejendom skal skiltning på
samordnes på pylon.

7.9

Ingen skilte eller pyloner må anvendes til fremvisning af film eller
bevægelige billeder.
Ingen pyloner med skiftende visning må placeres nærmere
lysregulerede kryds end 75 meter målt fra lyskrydsets midte.

7.10

Der må ikke skiltes på tagflader.

7.11

Skiltning på facader, der ikke vender mod motorvejen må maksimalt
udgøre 6 m2 pr. 25 m facade.
Skiltning på øvrige facader må maksimalt udgøre 15% af facadens
højde og maksimalt 30% af facadens længde. Eksisterende skilte kan
dog udskiftes med skilte af samme størrelse som hidtil.

8

Ubebyggede arealer

Terrænregulering
8.1

Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 1 meter i forhold til
eksisterende terræn, og ikke nærmere skel end 1 meter.
Terrænhældning indtil 1 meter fra skel må ikke overstige 1:3.
Internt på grunden må der dog etableres støttemure ind til 5 meter
fra naboskel og vejskel. Lave støttemure og kanter indtil 0,3 meter
regnes ikke som støttemure.

Friarealer
8.2

På hver enkelt ejendom skal der etableres friarealer i følgende
størrelser:
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Lager: Min. 5 % af etagearealet.
Administration og butikker: Min. 10 % af etagearealet.
Hotel- og overnatning: Min. 15 % af etagearealet.

Byggelinjer

8.3

Inden for byggelinjer fra veje jf. §5.5 og § 5.6 må der ikke etableres
bebyggelse, skiltning, faste hegn, oplag eller udstilling.

Beplantning

8.4

Der udlægges grønne forarealer i en bredde af 20 m primært mod
motorvej E45 som vist på kortbilag 2.
Grønne forarealer skal fremstå som plejet græsareal, eventuelt med
grupper af træer og buske.
Inden for de grønne forarealer må der ikke etableres bebyggelse,
skiltning, faste hegn, udstilling, parkering eller belægning.

8.5

Der skal forefindes og vedligeholdes plantebælter i form af 1-3
rækkers levende hegn i skel mod veje som vist på kortbilag 2.
Eksisterende beplantning kan indgå heri.

8.6

Ubebyggede arealer, som ikke befæstes, skal anlægges med græs
eller anden beplantning.

Hegn og skærme

8.7

Hegn mod veje må alene opføres som trådhegn i en højde af
maksimalt 2,2 meter.
Nødvendig støjafskærmning, jf. § 9.1, kan udføres i form af
begrønnede støjskærme i nødvendig højde.

Oplag

8.8

Udendørs oplag af f.eks. materialer og materiel må kun ske i hertil
indrettede og visuelt afskærmede gårde og pladser, så de ikke er
synlige fra offentlige veje. Afskærmning må ikke være højere end
tilstødende bygning, eller maksimalt 5 meter, hvor der ikke er
tilstødende bygning.

Befæstelse
8.9

Opbevaring af olie mv. skal ske på befæstede arealer med opsamling
af overfladevand.
Arealer inden for Padborg Vandværks indvindingsopland, 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.

Belysning
8.10

9
9.1
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Udendørs belysning, herunder belysning af bygningsdele,
afskærmede oplag, veje og parkeringsarealer mv., skal ske
være afskærmet og orienteret, så belysningen ikke er til gene
for omgivelserne, herunder særligt trafikken på motorvej E45 og
primære veje i området.

Miljø- og forsyningsforhold
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” med
senere tillæg).
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Lokalplanbestemmelser

9.2

Hvis den maksimale befæstelsesgrad ved nybyggeri eller ny
befæstelse på den enkelte grund overstiger 60 %, kan kommunen
stille krav om at overfladevand skal håndteres på egen grund enten
ved nedsivning eller forsinkelse.

9.3

Inden for Padborg Vandværks indvindingsopland må nye vejarealer,
parkeringspladser og oplagsarealer og lignende, kun udføres med
fast belægning med kant til opsamling af regnvand, som skal
opsamles og ledes til separatkloak eller til forsinkelsesbassin med
olieudskiller før nedsivning eller udledning til recipient.

9.4

Der reserveres arealer til regnvandsbassiner placeret i princippet
som vist på kortbilag 2. Yderligere bassiner kan placeres på egen
grund.
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Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

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

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkering i
overensstemmelse med § 5.4.

10.3

Ny bebyggelse til kontor- og hotelformål i delområde I må ikke tages
i brug før det er dokumenteret, at de indendørs grænseværdier for
støj fra virksomheder i forhold til disse anvendelser er overholdte, jf.
vejledning 5/1984 ekstern støj fra virksomheder med senere tillæg.

10.4

Ny bebyggelse til kontor- og hotelformål må ikke tages i brug før det
er dokumenteret, at bebyggelsen ikke strider imod luftkvalitetskrav
for virksomheder.

10.5

Anvendelse af nye vejarealer, parkeringspladser og oplagsarealer og
lignende inden for Padborg Vandværks indvindingsopland må ikke
tages i brug, før disse er befæstet og afvandet i overensstemmelse
med § 9.3.

11
11.1

Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter
Med offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan nr. 107
ophæves følgende byplanvedtægter og lokalplaner inden for
lokalplanens område:
Byplanvedtægter nr. 11, 13 og 15.
Lokalplaner nr. 1/14-1, nr. 1/32 (og 1/32-1), nr. 1/73, nr. 1/95, nr.
1/100, nr. 1/108, nr. 26 og nr. 84.

12
12.1

Servitutter
Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen,
fortrænges af planen.
Der aflyses ingen servitutter med lokalplanen.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den
endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med
kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde
m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt
vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets
offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
1.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme,
der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens § 18, kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.

2.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af
en ny lokalplan.

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra
bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg
som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen
opføres som et lavenergihus. Ved lavenergibyggeri forstås bebyggelser,
der opfylder gældende klassifikationskrav til lavenergibyggeri i
Bygningsreglementet.

4.

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat
ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

5.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens § 18.

6.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 107 er vedtaget af Aabenraa byråd den XX. måned
2018.

Forslaget er offentliggjort den XX. måned 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
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 350 ha og ligger i den vestlige del
af Padborg/Bov øst for Sønderjyske Motorvej E45.

Eksisterende forhold
Erhvervsområdet er udbygget løbende over 40-50 år og er i det væsentligste udbygget, men der er stadig enkelte tomme grunde bl.a. i den nordlige
og østlige del af området. Området er domineret af virksomheder inden for
transport og logistik, lager- og en grosvirksomheder, foruden håndværks- og
værksteds og produktionsvirksomheder. Derudover er der bl.a. et mindre
antal kontorer i forbindelse med toldområdet, genbrugspladser, tankstationer
samt overnatnings- og konferencefaciliteter ved Lyren.
Området omfatter en lang række private ejendomme og offentlige veje, men
også enkelte offentligt ejede ejendomme og private fællesveje. Der er ca.
130 virksomheder i området.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Området er i dag lokalplanlagt i
en række forskellige lokalplaner og byplanvedtægter. Kun mindre vejarealer
inde i området ligger i landzone, da de ikke har været omfattet af lokalplaner
før. Disse overføres til byzone med lokalplan nr. 107.

Områdets anvendelse, opdeling og bebyggelsesomfang
Hele lokalplanområdet må anvendes til transportvirksomheder, samt transportrelaterede produktions-, logistik, speditions- og servicevirksomheder,
herunder lager-, engros-, værksteds- og håndværksvirksomheder. Der kan
indrettes kontor- og servicevirksomheder med faciliteter for områdets brugere, som fx administration for told-, skat- og politi, cafeteria, tankanlæg
og lign. Der kan endvidere etableres mindre tekniske anlæg, som mobil- og
sendemaster og lign.
13
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Luftfoto af eksisterende forhold.
Lokalplanens område er markeret
med hvide prikker.

Derudover kan der etableres hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter,
der er nødvendig for områdets drift som transportcenterområde.
Der kan indrettes detailhandel i området inden for lokalplanens område fastsættes til maksimalt 10.000 m² bruttoetageareal. Dette kan ske i form af
dagligvarebutikker i forbindelse med tankstationer, hvor størrelsen af den
enkelte butik ikke må overskride 250 m². Derudover kan der etableres butikker med særligt pladskrævende udvalgsvarer som fx biler, tømmerhandler
mv. inden for et særligt afgrænset område langs Industrivej. Størrelsen af
den enkelte butik må ikke overskride 4.000 m². Derudover kan der ikke indrettes detailhandel.
Der kan ikke etableres boliger i området.
Lokalplanen inddeler området i tre delområder og fastlægger forskellige bestemmelser for hvert enkelt delområde med hensyn til især virksomhedernes
miljøklasser, nogle specifikke anvendelser samt bygningshøjder.
I delområde I kan der kun etableres virksomheder i miljøklasse 3-6, jf.
Håndbog om Miljø og Planlægning. Inden for delområdet kan opføres bygninger op til 32 meters højde og 8 etager. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte grund fastsættes til 75.
I delområde II kan der kun etableres virksomheder i miljøklasse 2-5. Udover
de generelle anvendelses-bestemmelser kan der inden for delområdet etableres varmeværk og genbrugs-/containerplads.
Inden for delområdet kan opføres bygninger op til 16 meters højde og 4 etager. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte grund fastsættes til
75.
I delområde III kan der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-3. Inden
for delområdet kan opføres bygninger op til 12 meters højde og 2 etager.
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte grund fastsættes til 50.
Med lokalplanens områdeinddeling planlægges virksomheder med de mindste miljøpåvirkninger og mindste volumener nærmest de tilstødende boligområder i Padborg/Bov, mens virksomheder med de største miljøpåvirkninger og største volumener planlægges længst fra boligområderne og tættest
ved motorvej E45.
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Lokalplankort med inddeling i
delområder, detailhandelsområde,
vej- og stistruktur samt beplantning.

Veje, stier og parkering
Veje
Transportcentret er lokaliseret med god direkte adgang til motorvej E45 via
afkørsel 75 i nord (dobbelt hængsel), afkørsel 76 ved Lejrvejen (nordligt
hængsel) og afkørsel 76 ved Toldbodvej (sydligt hængsel).
Lokalplanen fastlægger en overordnet vejstruktur med primære veje, sekundære fordelingsveje, samt adgangsveje.
Lokalplanen lægger således op til at Industrivej nedgraderes mellem Toldbodvej og Omfartsvejen, hvorimod at Lejrvejen i stedet opgraderes som
fremtidig primær rute, da den bedre leder trafik fra området mod den sydlige motorvejsafkørsel frem for mod Padborg. Dette medfører behov for en
omlægning af Lejrvejen ved henholdsvis Thorsvej (ved Toldpladsen) og ved
Toldbodvej. De overordnede veje skal følges op med tydelig skiltning i området.
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Derudover viderefører lokalplanen vejreservationen til Kejsergades forlængelse til krydsning af motorvej E45 for at kunne skabe en god intern fremtidig forbindelse til erhvervsområdet vest motorvejen.
Inden for rammerne af lokalplanen skal det derudover være muligt at styrke
trafikafviklingen og sikkerhed med flere konkrete krydsforbedringer og -omlægninger:
•

Området ved Omfartsvejen, Østre Viaduktvej, Istedvej opgraderes til
modulvogntog.

•

”90-graders-svinget” ved Omfartsvejen og Hermesvej lukkes, når
Lejrvejen forlænges.

•

Krydset ved Industrivej og Toldbodvej opgraderes med signalanlæg evt. forlænges Transitvej hertil.

Stier
Lokalplanen fastholder udlæg til det overordnede stinet i området langs de
primære veje, som skaber forbindelse til Padborg, Kruså og Frøslev.
Området har forbindelse til vandreruter som, Hærvejen, Grænseruten og
Gendarmstien.
I forbindelse med ny vejtilslutning mellem Lejrvejen og Toldbodvej skal cykelsti opgraderes og sikres.

Lokalplanens fremtidige vejstruktur

TØN
D

Traﬁkplan

ERV

- Fremtidige forhold
Signaturforklaring
Lokalplanområde
KILE
N

Sekundære fordelingsveje
Øvrige adgangsveje

N

Nyt reguleret kryds

PA
VE
RO

JY
SK

EM

Nyt stiforløb

J

OT
OR

VE

OM

J

Sti

FA
R

TS
V

EJE

Mulig vejlukning

EU

ER
ND

AN

TA
GE

VE

TR

IST

Lokalplanen sikrer at eksisterende grønne
forarealer mod motorvej E45 fremstår som
åben grøn kant svarende til arealet inden
for 50 m byggelinje. Herudover sikres
smalle grønne forarealer langs dele af Omfartsvejen.
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ØS

EV

ED

VE

IAD

UK

TV

EJ

J

EJ

RT V

PO

EJ

ODINSV

EJ

ESVEJ

HERM
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VE
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DB

L
TO

J

SH

J
VE E J
SIT
IV
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U
IND

JEN

RSV

VI

TR

RVE

LEJ

THO

ER
RE

DS
V

EJ

EKS

Parkering i området er fastlagt efter Aabenraa Kommunes Parkeringsregulativ. Den
nødvendige parkering til den enkelte virksomhed skal ske på egen grund.

Ubebyggede arealer og beplantning

SØ

PL

S VEJ

Vejreservationen til en eventuel forbindelse
fra Kejsergade til området vest for E45 bør
være inkl. en stiforbindelse, ligesom det
kunne overvejes at undersøge mulighederne for en stiforbindelse mellem Industrivej
og Torvecentret.

Parkering

Reguleret kryds

JENS P. L. PETERSEN

LYREN

Primære veje

EJ

Derudover følger lokalplanen op på Aabenraa Kommunes beplantningsstrategi for
området ved at fastlægge bestemmelse
om, at der langs de primære veje og visse
sekundære veje skal forefindes plantebælter i form af 1-3 rækkes levende hegn, så
der opnås en tydelig grøn karakter ved at
færdes i området. Eksisterende beplantning
kan indgå heri, men der er også strækninger, hvor der skal plantes nyt.
Ubebyggede arealer på den enkelte grund,
som ikke befæstes, skal anlægges med
græs eller anden beplantning.
En anden mulighed for at styrke den grønne profil i området er at virksomheder kan
plante hække og træer på egen grund med
et fælles grønt tema.
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Flyfoto af Padborg Transportcenter
set fra syd.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet omfatter 14 rammeområder i kommuneplanen (3.1.030E
– 3.1.042.E). Alle områderne er udlagt til erhvervsformål. Hovedsageligt
transportorienterede erhverv og produktion, men også med mindre områder
til offentlig og privat service samt butikker.
Rammeområderne er differentieret i forhold til anvendelser og bebyggelsesforhold, og til dels også i forhold til miljøklasser.
Med kommuneplantillæg nr. 11 fastsættes nye og mere hensigtsmæssige
afgrænsninger og indholdsbestemmelser.
Kommuneplantillægget indeholder således en inddeling, der følger lokalplanens zonering i miljøklasser af hensyn til de boligområder, der grænser op
til erhvervsområdet. Derudover følger kommuneplantillægget lokalplanens
tilhørende byggemuligheder med hensyn til bebyggelsesprocent, bygningshøjde og etageantal, jf. lokalplanens bestemmelser.

Produktionserhverv mv.
I kommuneplantillæg nr. 11 udpeges lokalplanens delområde I som et område i kommuneplanen, der forbeholdes til større transport- og logistikvirksomheder i henhold til planlovens regler om produktionsvirksomheder mv. I relation hertil fastsættes en konsekvenszone, som skal sikre virksomhedernes
driftsvilkår, så der ikke planlægges for eller gives tilladelse til forureningsfølsom anvendelse inden for zonen medmindre den fremtidige anvendelse kan
sikres mod forurening fra virksomhederne. Herved sikres at forureningsfølsomme anvendelser kun kan finde sted, såfremt eksisterende virksomheders
drift ikke forringes af den nye anvendelse.
Konsekvenszonen afgrænses så den følger den nuværende grænse mellem
transportcentret og byens øvrige anvendelser mod øst og syd. Mod vest fastlægges en konsekvenszone på 500 meter.
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Signaturforklaring
Blandet bolig og erhverv
Boligområde
Centerområde
Erhvervsområde
Område til offentlige
formål
Rekreativt område
Tekniske anlæg

(4)
(35)
(8)
(18)
(9)
(19)
(2)

Kommuneplanens nuværende rammeområder (Kommuneplan 2015)
Områdegrænse justeres i syd.

Detailhandel
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser
om detailhandel, som videreføres uændret. Der udlægges som følge heraf et
område langs Industrivej til butikker med særligt pladskrævende varer. Den
samlede ramme til butiksformål er 10.000 m² bruttoetageareal, og den maksimale størrelse af den enkelte butik er max. 4.000 m².

Jernbane
I medfør af kommuneplanen, skal der opretholdes arealreservation for etablering af et dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg. Lokalplanen er ikke til
hindring for etablering af dobbeltspor.

Økologiske forbindelser
I den nordlige del af planområdet krydser en økologisk forbindelseskorridor,
der er udlagt i kommuneplanen. Arealet er stort set bebygget/befæstet i
dag, og det er ikke muligt at skabe en egentlig økologisk forbindelse.
Med kommuneplantillæg nr. 11 ændres linjeføringen af den økologiske forbindelse, så den føres uden om transportcenterområdet.
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Eksisterende
lokalplaner
lokalplanområdet.
Områdegrænse justeres i syd.

Redegørelse

for

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af 9 lokalplaner og 3 byplanvedtægter, som alle ophæves og erstattes af lokalplan nr. 107.
I det omfang at lokalplan nr. 107 ændrer anvendelser mv i forhold til gældende lokalplaner, gælder det i medfør af planloven, at eksisterende lovlige
forhold kan fortsætte uændret. Når disse funktioner ophører, gælder det for
nybyggeri mv at den nye lokalplans bestemmelser skal følges.

Helhedsplanen for Padborg erhvervsområde
Lokalplanen følger op på visioner, intentioner og tiltag fra Helhedsplanen for
Padborg erhvervsområde (2014), som er vedtaget af byrådet og udarbejdet i
en proces med arbejds- og styregruppe, hvor der har deltaget repræsentanter for kommunen, organisationer og virksomheder i området.
Helhedsplanen er Aabenraa Kommunes og det lokale erhvervslivs fælles ambition og fundament, der skal danne et robust grundlag for de kommende
års udvikling af erhvervsområdet.
Lokalplanen følger op på visionerne og intentionerne fra helhedsplanen, så
der skabes grundlag for en fortsat udvikling af erhvervsområdet.
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Klimatilpasning
Erhvervsområdet er ikke et risikoområde i klimatilpasningsplanen fra 2014.
Befæstelsesgraden er høj i erhvervsområdet, så ved skybrudssituationer er
der meget overfladevand, der skal håndteres. Der er i dag hydrauliske problemer flere steder hvor der opstuves vand på overfladen.
I Kommuneplan 2015 og i Spildevandsplanen er der fastsat retningslinjer
om befæstelsesgrader for forskellige områdetyper med henblik på at aflaste
kloaksystemet og dermed at undgå risiko for oversvømmelse ved skybrud og
lignende hændelser. Befæstelsesgraden er et udtryk for hvor stor en del af
en ejendom, der forventes at bidrage med maksimal afstrømning til kloaksystemet uden forsinkelse.
Hvis den maksimale befæstelsesgrad ved nybyggeri eller ny befæstelse på
den enkelte grund i erhvervsområdet overstiger 60 %, kan kommunen stille
krav om at overfladevand skal håndteres på egen grund enten ved nedsivning eller forsinkelse.

Naturbeskyttelse og byggelinjer
Natura 2000
Lokalplanområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura
2000 område). Nærmeste Natura 2000 område er ”Frøslev Mose”, der både
er fuglebeskyttelses- og habitatområde, og som ligger ca. 5 km sydvest for
lokalplanområdet.
Det vurderes at lokalplanen i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter vil påvirke Natura 2000 området.

Beskyttede naturtyper (NBL § 3)
I lokalplanområdet er der tre vandhuller, et beskyttet vandløb, to engarealer,
ét moseområde og et området med overdrev. Disse områder er alle beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det medfører at områderne ikke må ændres uden forudgående dispensation. Aabenraa Kommune er myndighed.

Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i lokalplanområdet, og det vurderes
som usandsynligt at finde i de etablerede områder i transportcenterområdet.
Det vurderes, at planen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter vil påvirke bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

Vej og trafik
Transportcentret er lokaliseret med god direkte adgang til motorvej E45 via
afkørsel 75 i nord (dobbelt hængsel), afkørsel 76 ved Lejrvejen (nordligt
hængsel) og afkørsel 76 ved Toldbodvej (sydligt hængsel).
Lokalplanen fastlægger en overordnet vejstruktur med primære veje, sekundære fordelingsveje, samt adgangsveje. Dette sker med udgangspunkt i
eksisterende vejnet, men bl.a. med den ændring, at Industrivej nedgraderes
mellem Toldbodvej og Omfartsvejen, hvorimod at Lejrvejen i stedet opgraderes som fremtidig primær rute, da den bedre leder trafik fra området mod
den sydlige motorvejsafkørsel frem for mod Padborg. Dette medfører behov
for en omlægning af Lejrvejen ved henholdsvis Thorsvej (ved Toldpladsen)
og ved Toldbodvej.
Derudover bliver der behov for at styrke trafikafviklingen og trafiksikkerheden ved flere kryds.
Lokalplanen fastholder endvidere udlæg til det eksisterende overordnede
stinet i området langs de primære veje, som skaber forbindelse til Padborg,
Kruså og Frøslev.
Se yderligere beskrivelse på s. 18 og i Miljørapporten.
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Beskyttet natur i og ved lokalplanområdet.
§ 3 vandløb mangler
Områdegrænse justeres i syd.

Følgende veje er pålagt byggelinjer:
-

Motorvej E45: 50 m fra motorvejens midte

-

Motorvejsrampe: 25 m fra vejmidte

-

Tøndervej: 20 m fra vejmidte

-

Omfartsvejen ml. Tøndervej og Industrivej: 25 m fra vejmidte

-

Omfartsvejen ml. Industrivej og Lejrvejen: 18,5 m fra vejmidte

-

Østre Viaduktvej: 25 m fra vejskel

-

Lejrvejen: 20 m fra vejmidte

-

Thorsvej ml. Lejrvejen og Industrivej: 20 m fra vejmidte

-

Toldbodvej: 20 m fra vejmidte

-

Industrivej nord for Transitvej og syd for Thorsvej 12,5 m fra vejmidte

Derudover fastsætter lokalplanen en byggelinje på 5 m fra vejskel langs alle
veje i lokalplanområdet.
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Arkæologi
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev, har foretaget arkivarisk kontrol
og arkæologisk vurdering af planområdet.
Inden for planområdet er der registreret et stort antal væsentlige jordfaste
fortidsminder, hvilket bl.a. hænger sammen med, at området ligger tæt ved
Hærvejen og i den nordligste del gennemskæres af hærvejstracéet. I planområdet er der således foruden Hærvejen registreret et stort antal gravhøje,
både fredede og overpløjede, flere bopladser og gravpladser m.v.
På den baggrund vurderer Museet, at der generelt er meget høj risiko for at
støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde på ubebyggede arealer inden for planområdet.
Disse fortidsminder er beskyttede i henhold til museumslovens § 27. Museet
vil derfor gerne orienteres, når der kommer konkrete anlægsplaner inden for
planområdet. Museet anbefaler derfor, at bygherre for de enkelte projekter
sender en orientering med konkret kortmateriale til Museum Sønderjylland –
Arkæologi Haderslev, når anlægsområderne er fastlagt. Herudfra vil Museet
kunne foretage en arkæologisk vurdering og på den baggrund rådgive bygherre om, hvorvidt der bør foretages en arkæologisk forundersøgelse.
Hvis forundersøgelsen viser, at der findes væsentlige 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.

Miljø
Grundvandsbeskyttelse
Erhvervsområdet ligger i område med drikkevandsinteresser, men uden for
områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Padborg Vandværks indvindingsopland ligger inden for planområdet, herunder mindre dele af 3 boringsnære beskyttelsesområder. Planområdet berører
ikke Bov Vandværks indvindingsopland.
Lokalplanen omfatter flere virksomhedstyper, der erfaringsmæssigt potentielt
kan medføre risiko for forurening, bl.a. benzinstationer, større transportvirksomheder m.fl. men området er stort set udbygget og lokalplanen medfører
således ingen anvendelsesmæssige eller udnyttelsesmæssige ændringer af
betydning for grundvandsbeskyttelsen.
Generelt er der olieudskillere på de fleste virksomheder. Overfladevand fra
Toldpladsen opsamles og ledes via bassin og olieudskiller til recipient.
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om at ved etablering af nye vejarealer,
parkeringspladser og oplagsarealer og lignende inden for Padborg Vandværks
indvindingsopland skal udføres med fastbelægning med kant til opsamling af
regnvand, som skal opsamles og ledes til separatkloak, til recipient eller til
forsinkelsesbassin med olieudskiller før nedsivning.

Jordforurening
Lokalplanområdet ligger i byzone, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Området er udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Flytning af jord
skal anmeldes og der skal udtages jordprøver. Antallet afhænger af modtager og aftales med Aabenraa Kommune, Industrigruppen. Udover jordflytningsbekendtgørelsen skal Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning følges.
Region Syddanmark har kortlagt en række V1-områder og V2-områder, dvs.
at der er henholdsvis mistanke om og konstateret forurening på grundene.
Nybyggeri og anlæg af anlæg i de V1- og V2-kortlagte områder forudsætter,
at der i samråd med Aabenraa Kommune vurderes om projektet kræver en
tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 8.
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Jordforurening i lokalplanområdet.
Områdegrænse justeres i syd.

Virksomhedsmiljø
Der er ca. 130 virksomheder i planområdet, og hovedparten – ca. 57 % - er
inden for transport, lager og engrosvirksomhed. Knapt 30 % af virksomhederne er håndværks-, værksteds- og produktionsvirksomheder, mange af
dem relateret til servicering af transporterhvervet. De resterende udgøres af
et mindre antal kontorer i forbindelse med toldområdet, tankstationer, genbrugspladser og et hotel.
Aabenraa Kommune fører tilsyn med en række virksomheder i henhold til
branchebekendtgørelsen. Tre virksomheder inden for området er miljøgodkendte - det er Frøslev Træ, Mammen Erhvervsgenbrug og Arwos genbrugsplads Padborg.
I miljøgodkendelser fastsættes blandt andet grænseværdier for koncentrationen af luftforurening i omgivelserne fra faste afkast. På en række virksomheder vil der herudover også være faste afkast fra værksteder og lignende.
Grænseværdier for afkast afhænger ikke af omgivelsernes anvendelse, og
luftforurening fra faste afkast har derfor ikke betydning for beliggenheden af
forurenende virksomheder. Fokus på vurderingen er derfor luftforurening i
form af støv og lugt fra diffuse kilder fra udendørs oplag og håndtering, som
kan give anledning til gener i omgivelserne.
For transportcentret, hvor anvendelsen er domineret af transport og logistikerhverv, vurderes det overordnet, at den primære kilde til luftforurening i

23

Redegørelse

AABENRAA KOMMUNE

området er trafik, og luftforurening fra trafikken er ikke relateret til den enkelte virksomheds miljøregulering i henhold til miljøbeskyttelsesloven.
Med de virksomhedstyper, der dominerer transportcenterområdet, er den
primære miljømæssige påvirkning af omgivelserne relateret til virksomhedsstøj.
I forbindelse med lokalplanlægningen er der foretaget en gennemgang af
virksomhederne i området ud fra oplysninger om anvendelse, branche og antal ansatte fra CVR, (Det Centrale Virksomhedsregister), Aabenraa Kommunes oplysninger fra miljøsagsbehandling og –tilsyn, samt luftfoto af området.
Gennemgangen og vurderingerne er uddybet i miljørapporten af lokalplanen.
Gennemgangen af virksomhederne i transportområdet viser, at hovedparten
af eksisterende virksomheder ligger i delområder, hvor de vejledende planlægningsafstande er overholdt. Dog er der en virksomhed i miljøklasse 6
beliggende i delområde II og 14 virksomheder i miljøklasse 4-5, der ligger i
delområde III.
I delområde I, der ligger motorvejsnært og længst væk fra boligområder,
planlægges for de tungeste miljøklasser på op til miljøklasse 6. Langt de
fleste virksomheder i delområde I ligger i større afstand til boliger end den
anbefalede minimumsafstand på 300 m og endda længere væk end 500 m.
I den nordlige del af området langs Omfartsvejen er afstanden til boligerne
øst for planområdet dog kun ca. 170 meter og dermed kortere end den anbefalede afstand. Mellem boligområderne og planområdet er der imidlertid
etableret støjvolde ud mod Omfartsvejen, som begrænser udbredelsen af
støj fra erhvervsområdet til boligerne, og derudover skærmer i flere tilfælde
mellemliggende bygninger også for støjudbredelse.
I den sydlige del af delområde I er der på vestsiden af Hermesvej ca. 150
meter til boligområderne syd for Toldbodvejen. Der er ikke etableret støjvolde eller andet, der begrænser støjudbredelsen mod boligområderne, men
der er flere mellemliggende bygninger, der skærmer for støjudbredelse.
I delområde II, der planlægges til miljøklasse 2-5 virksomheder, ligger området i den nordlige del i nærheden af boligområder, dog med støjvolde i mellem på visse strækninger. Hvis der søges etableret miljøklasse 5 virksomheder på arealerne nærmest boligområderne, må det forventes at det vil stille
krav til virksomhedens beliggenhed af støjende funktioner og/eller særlige
foranstaltninger i form af støjdæmpning eller lignende.
Delområde III omfatter arealerne, der ligger nærmest boligområderne mod
syd og øst. I delområdet kan der etableres virksomheder i miljøklasse 1-3.
De lave miljøklasser er i overensstemmelse med anbefalingerne i Håndbog
om miljø og planlægning. For miljøklasse 1-3 er den anbefalede afstand til
boligområder 0-50 meter.
Det vurderes, at planforslaget vil medvirke til at forebygge fremtidige støjproblemer, fordi de mindst miljøbelastende virksomheder i fremtiden vil blive
etableret i dette delområde.
I delområde III ligger flere eksisterende virksomheder i miljøklasse 4 og enkelte i miljøklasse 5. Planforslaget vurderes ikke at have betydning for disse
virksomheder, da udvidelser og ændringer også med de gældende planforhold skal vurderes konkret.
Lokalplanens fastsatte miljøklasser har ikke betydning for de eksisterende
virksomheders nuværende drift, men vil have betydning i forbindelse med
fremtidige udvidelser og ændringer af virksomhederne, som skal være i
overensstemmelse med plangrundlaget. Lokalplanen er således med til at
minimere fremtidige miljøkonflikter, idet miljøklassezoneringen i delområderne i højere grad end i dag tager højde for at forebygge miljøkonflikter i
forhold til nærliggende boligområder i Padborg.
Med lokalplanen sikres endvidere, at ny bebyggelse til kontor- og hotelformål
bliver støjisoleret, så de indendørs grænseværdier kan overholdes i forhold
til andre virksomheder, og lokalplanen tillader ikke boliger i lokalplanområdet. Med disse bestemmelser undgås miljøkonflikter og der lægges ikke begrænsninger på de øvrige erhverv i transportområdet.
Lokalplanen stiller ligeledes krav til at luftkvalitetskrav skal opfyldes ved ny
bebyggelse til kontor- og hotelformål. Ved fx høj bebyggelse til hotel eller
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kontor kan det være relevant at sikre overholdelse af grænseværdier for
luftkvalitet ved fx at etablere mekanisk ventilation i bebyggelsen til hotel og
kontor.
Lokalplanen er således i overensstemmelse med planlovens § 15a og § 15 b.
Kommuneplantillæg nr. 11 udpeger endvidere delområde I til større transport- og logistikvirksomheder i henhold til planlovens regler om produktionsvirksomheder mv. I relation hertil fastsættes en konsekvenszone, som
skal sikre virksomhedernes driftsvilkår, så der ikke planlægges for eller gives
tilladelse til forureningsfølsom anvendelse inden for zonen medmindre den
fremtidige anvendelse kan sikres mod forurening fra virksomhederne. Herved sikres at forureningsfølsomme anvendelser kun kan finde sted, såfremt
eksisterende virksomheders drift ikke forringes af den nye anvendelse.
Uanset miljøklasse og placering vil den enkelte virksomhed til enhver tid
skulle overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj, luftkvalitet og virksomhedens miljøgodkendelse, hvilket Aabenraa
Kommune vil lægge til grund ved sagsbehandling og afgørelser i henhold til
Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelse til etablering af nye virksomheder eller udvidelse og ændring af de eksisterende virksomheder i planområdet vil altid
blive givet på grundlag af en konkret vurdering af virksomheden.

Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Området ligger i Padborg Vandværks forsyningsområde. Ny bebyggelse skal
tilsluttes den kollektive vandforsyning.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2014-17 og er i stort set
hele området separatkloakeret, dog med undtagelse af en lille del af Frøslev
Træs grund i det sydvestlige hjørne, der er spildevands-kloakeret.
Lokalplanen forudsætter ikke ændring af spildevandsplanen. Spildevandsplanen stiller forskellige krav til håndtering af regnvand afhængig af bl.a. befæstelsesgraden på den enkelte ejendom.

Varmeforsyning
Aabenraa Kommunes Varmeplan 2009 angiver, at området er udlagt til kollektiv varmeforsyning. Lokalplanområdet er opdelt i områder med naturgas
og fjernvarme. I lokalplanen er der fastsat tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Bestemmelsen er en videreførelse fra tidligere lokalplaner.

Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbehold m.v. i
henhold til Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald.

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 aflyses ikke private tilstandsservitutter med lokalplanen.
Enkelte 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.
Dok. om master mv. Tinglyst d. 02.03.1962
Den eksisterende 220 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 Energinet.
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Dok. om naturgas/anlæg. Tinglyst d. 27.10.1982
Langs motorvejen er placeret en gasledning. Ledningen er sikret ved et servitutbælte på hhv. 2x2 m og 2x5 m og en sikkerhedszone på 2x12 m. Arbejde inden for dette servitutbæltet er kun tilladt efter forudgående aftale med
DONG. Inden for sikkerhedszonen må der ikke opføres bygninger for ophold.
Ved opførelse af andre bygninger skal DONG informeres.

Miljøscreening / Miljøvurdering
I henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal kommunen gennemføre en vurdering af, om lokalplanen
og kommuneplantillægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planforslagene lokalplan nr. 107 og kommuneplantillæg nr. 11 vurderes at
være omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10 a, Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål og pkt. 10 b, anlæg i byzoner, herunder opførelse af
butikscentre og parkeringspladser, samt punkt 10 c, bygning af veje.
På baggrund af en screening vurderes planforslagene at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet, og er derfor omfattet af krav om miljøvurdering.
Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt
offentligt i samme periode som planforslagene og fremgår af bilag A.

VVM
I nogle tilfælde kan virksomheder være omfattet § 15 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvilket medfører at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) før der kan
gives tilladelse til projektet. Således vil konkrete ansøgte projekter blive
screenet ift. VVM pligt.

Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Hvis der under anlægsarbejder findes spor af fortidsminder skal den del af
arbejdet straks indstilles, og Museum Sønderjylland kontaktes. Arbejderne
må ikke fortsætter, før museet har klarmeldt arealet igen.

Vejlovgivningen

Forlængelse af Kejsergade med krydsning over eller under motorvej E45 kan
ikke etableres, før der er opnået tilladelse fra Vejdirektoratet.
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