Forslag
LOKALPLAN nr. 33-1
Boligområde mellem Gammel Flensborgvej og
Stegholt
Lokalplanforslaget er i høring fra den 24. juli 2018 - 4. september 2018.
Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering er den 21. august
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 indberettes på PlansystemDK og gælder for de ejendomme, den
omfatter.
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 4 uger, inden
byrådet må vedtage planen endeligt. Ved visse lokalplantillæg kun 2 uger.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
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Indledning
INDLEDNING

Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 33-1 for boligområde mellem Gammel
Flensborgvej og Stegholt.
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. 33-1 er offentliggjort den 24. juli 2018. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes
senest den 4. september 2018 til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk

Redegørelse
REDEGØRELSE

Figur 1
Lokalplanområdets placering
i Aabenraa Kommune.

Figur 2
Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med
cirkelsignatur

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af det centrale Aabenraa, ud
Initialer:Gammod Aabenraa fjord ved Sønderstrand. Lokalplanområdet ligger mellem
Dato:
mel Flensborgvej og Stegholt.

Oversigtskort
1:25000

Baggrund og formål med lokalplanen

16/03/2010
Tid: 12:51
Målforhold:
1:25000

En privat bygherre ansøgte i 2010 Aabenraa Kommune om udarbejdelse af
lokalplanforslag for et areal mellem Gammel Flensborgvej og Stegholt i Aabenraa. Ansøger ønskede mulighed for at opføre nye etageboliger på egen
matrikel nr. 1079. Projektet blev opgivet og en anden bygherre ønsker mulighed for også, at kunne opføre tæt-lav boligbebyggelse på den pågældende
ejendom. Dette er ikke muligt med Lokalplan nr. 33. Der er derfor udarbejdet
et tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 33 med nogle ændringer af bestemmelserne i
forhold til at kunne opføres tæt lav bebyggelse samt justering i forhold til etageboliger.
Kommunen fandt det hensigtsmæssigt, at inddrage husrækken langs Gammel
Flensborgvej og et område langs Stegholt i lokalplanafgrænsningen af lokaplan nr. 33.
Lokalplan nr. 33-1 vil ophæve og erstatte den nuværende Lokalplan nr. 33.
Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse bag bevaringsværdig bebyggelse og bystruktur langs Gammel Flensborgvej.
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Lokalplanen har endvidere til formål at sikre, at den eksisterende og bevaringsværdige bebyggelse og bystruktur langs Gammel Flensborgvej bevares.
Endvidere er formålet at sikre bevaring af træer og beplantningsbælte langs
Stegholt.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og har et areal på ca. 1,1 ha.
Lokalplanområdet afgrænses mod syd af etagebebyggelsen Fjordgården samt
en stiforbindelse mellem Gammel Flensborgvej og Stegholt. Mod nord afgrænses området af etagebebyggelsen Fjordblik ved hjørnet af Tøndervej og Gammel Flensborgvej og mod øst af Gammel Flensborgvej, Flensborgvej og Sønderstrand. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af en række træer og et
beplantningsbælte som danner ”ryg” mod Stegholt og EUC.
Lokalplanområdet er let skrånende. Det laveste punkt kote 0,5 meter ligger
centralt på lokalplanområdet og derfra stiger området svagt ud mod lokalplanområdets afgrænsning. Langs Gammel Flensborgvej ligger terrænet omkring
kote 3,25 meter. Ved afgrænsningen mod Gammel Flensborgvej, Fjordgården
og Stegholt danner terrænet en vold med et terrænfald på omkring 1 meter.
Lokalplanområdets østlige afgrænsning er defineret af de markante gavlhuse
langs Gammel Flensborgvej. En del af disse gavlhuse er udpeget som bevaringsværdige og selve gadeforløbet som bevaringsværdig bystruktur i Kommuneplanen 2009 for Aabenraa Kommune.
I lokalplanområdet kan der forekomme støjgener i forbindelse med EUC’s
håndværksafdeling umiddelbart vest for lokalplanområdet og trafikstøj fra
Flensborgvej øst for lokalplanområdet. I lokalplanområdet kan der desuden
forekomme lugtgener fra det nærliggende rensningsanlæg.
Der ligger vejbyggelinjer for henholdsvis Flensborgvej og Stegholt i lokalplanområdet (se kortbilag 2).
Der er registreret jordforurening på en del af matr. nr. 1722 i den nordlige del
af lokalplanområdet. (se kortbilag 2).

Figur 3
Fotos fra lokalplanområdet.

Lokalplanområdet set fra Gammel Flensborgvej

Lokalplanområdet set fra Stegholt
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Figur 4
Luftfoto af nærområdet.
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Figur 5
Fotos fra lokalplanområdet.

Sti mellem lokalplanområde og Fjordgården

Lokalplanområdet set fra Flensborgvej
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Lokalplanens indhold
Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanens endelige vedtagelse.
Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler :
1722, 1446, 1638, 1639, 1375, 1376, 1079, 2655, og 617 af Aabenraa Ejerlav
samt alle parceller der udstykkes fra nævnte ejendomme. Udover de nævnte
matrikler inddrages også dele af vejarealer, der ved tilkøb overgår til matr. nr.
1079.

Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse i form af åben-lav eller
etagebebyggelse, samt liberalt erhverv (miljøklasse 1). Eksisterende bygninger indenfor lokalplanområdet med en bevaringsværdi mellem 1-4 må ikke
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra Aabenraa
Byråd.
Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder (se kortbilag 2). Delområderne må
anvendes til:
Delområde 1:
Åben-lav bebyggelse til helårsbeboelse.
Delområde 2:
Blandet bolig og erhverv (miljøklasse 1-2) i form af etageboliger, tæt-lav eller
åben-lav bebyggelse. Boliger er til helårsbeboelse.
Delområde 3:
Etageboliger, tæt-lav og åben-lav bebyggelse til helårsbeboelse.

Veje og stier
Delområde 1 og 2 har vejadgang fra henholdsvis Gammel Flensborgvej og
Stegholt.
Delområde 3 vejbetjenes fra en ny privat fællesvej - benævnt A-B - fra Stegholt. Bolig mod Gl. Flensborgvej vejbetjenes fortsat fra denne.

Parkeringforhold
Der skal etableres parkeringspladser i overensstemmelse med gældende parkeringsregulativ for Aabenraa Kommune.
Åben-lav bebyggelse:
For hver åben-lav eller tæt lav bolig skal der etableres 2 parkeringspladser på
egen ejendom. Pladser i carporte og garager kan her medregnes.
Etagebebyggelse:
For hver etagebolig skal der etableres 1,5 parkeringspladser.
I delområde 3 mod øst kan parkering indbygges delvist i en åben kælder under bebyggelsen (se figur 6).
I henhold til Aabenraa Kommunes parkeringsbekendtgørelse må der inden for
lokalplanområdet ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (totalvægt
over 3500 kg), diverse påhængs- eller campingvogne i mere end 6 timer.

8

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 33-1

REDEGØRELSE

Figur 6

Skel til Matr.
nr. 617

Principskitse af
parkeringsarealerne
i delområde 3.

Eksisterende
terræn
Støttemur
Overdækket
parkering

Adgangsvej

Bebyggelsens omfang, placering og udformning
Hovedbygningerne på matr. nr. 1446, 1639, 1375, 1376 og nr. 1079, som vist
med skravering på kortbilag 2, er bevaringsværdige og må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra Aabenraa Byråd.
Delområde 1:
Ny bebyggelse må opføres som fritliggende parcelhuse i en etage med udnyttelig tagetage og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 og bygninger skal placeres med minimum 2,5
meter til naboskel.
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse langs Gammel
Flensborgvej og placeres med gavl i facadelinjen (se kortbilag 3) og parallelt
med mindst et naboskel. Tage skal opføres som symmetriske saddeltage med
en hældning mellem 40 og 50 grader. (Garage, carporte og udhuse er undtaget fra bestemmelsen).
Delområde 2 og 3:
Ny bebyggelse i delområde 2 og 3 skal opføres som enten åben-lav, tæt-lav
eller etagebebyggelse. Etagebebyggelse skal etableres som punkthuse placeret i byggefelt som vist på kortbilag 3. Tæt-lav bebyggelse skal placeres i
byggefelt ligeledes som vist på kortbilag 3. Dog gælder der for det bevaringsværdige hus på matrikel 1079 (se kortbilag 1 og 2), at der kun kan opføres
åben-lav bebyggelse svarende til delområde 1, dog med bebyggelsesprocent
på 40.
Etagebebyggelse må opføres med maksimum 3 etager, en maksimal bygningshøjde på 15 meter og en bebyggelsesprocent på maksimalt 60. Tæt-lav
bebyggelse må opføres med maksimalt 3 etager, hvor af øverste etage må
etableres tagterrasse, en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter og en bebyggelsesprocent på 60. For at tilpasse bebyggelsen den eksisterende bebyggelsesstruktur langs Gammel Flensborgvej skal tage være symmetriske
saddeltage med en hældning på mellem 25 og 45 grader. Dog må tæt-lav
bebyggelse i delområde 2 og 3 også opføres med fladt tag.
Åben-lav bebyggelse skal opføres med maksimum en etage og udnyttelig tagetage og en bebyggelsesprocent på maksimalt 35. Bygningshøjden må maksimalt være 8.5 meter. For at tilpasse bebyggelsen den eksisterende bebyggelsesstruktur langs Gammel Flensborgvej skal tage være symmetriske
saddeltage med en hældning på mellem 40 og 50 grader. (Garage, carporte og
udhuse er undtaget fra bestemmelsen).
Generelt skal mindste gulvkote i boligernes stueetager være mindst kote 2,5
m (DVR90) af hensyn til at modvirke oversvømmelsesrisiko.
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Figur 7
Illustrationsplan

Snitlinje
(Snittet vises på næste
side)
Eksempel på ny bebyggelse
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Bebyggelsens ydre fremtræden
Delområde 1:
Ny bebyggelse skal fremstå med blank mur, pudset overflade eller vandskuret murværk.
Tage skal udføres i tegl for at tilpasse den nye bebyggelse de eksisterende
gavlhuse langs Gammel Flensborgvej. Tage på garage, carporte og udhuse
kan desuden udføres med tagpap.
Delområde 2 og 3:
Ny bebyggelse skal fremstå med blank mur, vandskuret murværk eller pudset
overflade, vekslende med facadeelementer i træ, fibercement, naturskiffer eller metal. Disse facadepartier må kun udgøre 25 % af den enkelte facade.
Tage skal udføres i tegl for at tilpasse den nye bebyggelse de eksisterende
gavlhuse langs Gammel Flensborgvej. Flade tage må endvidere udføres med
tagpap. Tage på garage, carporte og udhuse kan desuden ligeledes udføres
med tagpap.
Generelt:
Altaner og værn på ikke bevaringsværdig bebyggelse skal udføres i lette materialer, såsom glas eller galvaniseret stål. Altaner og vinduesbånd kan udformes som fremhævede partier og bånd, der bryder og opdeler bebyggelsens
facader.
For at undgå nabogener er det ikke tilladt at bruge reflekterende materialer.
Glas i facader, udestuer og altaner er dog tilladt.
Der tillades opsætning af skilte og reklamering i delområde 2 i henhold til byggelovens § 6D.
Det er tilladt i alle delområder at opsætte solfangere, solpaneler og lignende
anlæg til aktiv solvarme, dog ikke på bevaringsværdig bebyggelse. Opføres
bygninger i øvrigt som lavenergihuse har kommunen pligt til at dispensere fra
tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning.

Ubebyggede arealer
De naturlige terrænforhold i lokalplanområdet bevares og der fortages ikke
større terrænreguleringer. Dog kan der i forbindelse med anlæggelse af adgangsvej og parkering i delområde 3 udføres terrænregulering på op til kote
3,5 meter (DVR90) samt etables støttemur i skel.

Figur 8
Principsnit
Eksempel på bebyggelse i
delområde 2 og 3 (etagebebyggelse)

Fjordgården

Friarealerne i delområde 2 og 3 skal ved beplantning med enkeltstående træer og trægrupper gives en åben og parklignende karakter. Hegn i skel skal
etableres som levende hegn. For at undgå nabogener må træer ikke plantes
nærmere skel end 5 meter. Der skal friholdes udsigtskile, hvor der ikke må
etablereres beplantning der overstiger 1 meter. Ved lokalplanområdets vestlige afgrænsning mod Stegholt er der et eksisterende beplantningsbælte.
Denne beplantning skal bevares.

Punkthus i 3 etager med
Parkering i åben kælder
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3 etager

Parkering
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3 etager
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Gældende lokalplan
Hele lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 33 vedtaget af Aabenraa
Byråd den 3. marts 2011.
Lokalplan nr. 33-1 erstatter hele den gældende lokalplan nr. 33.

Kommuneplan - rammer
Området ligger inden for rammeområde 1.1.200.B i Kommuneplan 2015 for
Aabenraa Kommune. Rammeområdet er udlagt til blandet bolig og erhverv.
Rammebestemmelserne for rammeområde 1.1.200.B lyder
Områdets anvendelse. Boligområde.
Specifik anvendelse. Blandet boligområde. Etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning, erhverv, som ikke giver nævneværdig eller kun ubetydelig påvirkning. For at undgå miljøkonflikter skal
områderne opdeles, så afstandene i håndbog om miljø og planlægning overholdes. Miljøklasse 1-3.
Bebyggelsesforhold. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 m. Grundstørrelse mindst:
700 m².
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, dog
ikke i forhold til maksimal bebyggelsesprocent, idet lokalplan giver mulighed
for en bebyggelsesprocent på 60. Mindste grundstørrelse ændres til 250 m²
for tæt-lav bebyggelse. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 21.

Kommuneplan - Hovedstruktur
Retningslinjer for bevaringsværdige bystrukturer og bymiljøer jf. Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune
Der skal vises særlig hensyn over for de bestående bevaringsværdige strukturer og sammenhænge, så nybyggeri, om- og tilbygninger, ændringer eller
tilføjelser skal udformes i respekt for den helhed, de indgår i. Der skal tages
særlige hensyn til områdets oplevelses- og fortælleværdi. En del af lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdig bystruktur.
Hensynet til de bevaringsværdige strukturer og sammenhænge skal indarbejdes i lokalplaner, så bevaringsinteresserne tilgodeses. Retningslinjen omfatter bevaringsværdige bystrukturer og sammenhænge både i kommunens
byer, landsbyer og kulturhistoriske enkeltelementer, f.eks. stationsbyer, fortelandsbyer, grænsebyer.
Målet for bevaringsværdige bygninger og bymiljøer er, at de bevares, så
borgerne nu og i fremtiden kan opleve den forskelligartede arkitektur og byggeskik, som er så rigt repræsenteret i byen og på landet. En af kommuneplanens retningslinjer for bygninger med bevaringsværdi mellem 1-4, som er udpeget i kommuneplanen, er, at der i kommende lokalplaner fastsættes
bevarende bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger og forbud mod
nedrivning, ombygning og udvendig ændring. En del af bygningerne langs
Gammel Flensborgvej er udpeget som bevaringsværdige.
I lokalplanen er der fastsat bestemmelser om forbud mod nedrivning, ombygning og udvendig ændring af bevaringsværdig bebyggelse.
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Byggelinjer
Langs følgende veje er der fastsat byggelinjer med de nedenfor angivne afstande.
Flensborgvej:		

17,5 meter fra vejmidte

Sidevej til Stegholt:

10,0 meter fra vejmidte

Arealer i lokalplanområdet mellem vej og nærmeste byggelinje må ikke bebygges.

Miljø
Jordforurening
Området ligger i byzone og er områdeklassificeret. Flytning af jord skal anmeldes og der skal udtages jordprøver. Antallet afhænger af modtager, og
aftales med Aabenraa Kommune. Det skal tilføjes, at ud over jordflytningsbekendtgørelsen skal Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering
og jordflytning følges.
Der er registreret forurening, på vidensniveau 2, på en del af matr. nr. 1722
indenfor lokalplanområdet (se kortbilag 2).
Kortlægningen indebærer, at der skal indhentes en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 stk. 1 til at ændre anvendelse af arealet til sårbar anvendelser
som f.eks. boligbebyggelse, legeplads og lign.
Hvis der under bygge- og anlægsarbejde konstateres jordforurening skal arbejdet standses og Aabenraa Kommune underrettes jf. § 71 i lov om forurenet
jord.
Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udføre det pågældende
arbejde eller lader det udføre. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når
miljømyndigheden har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor.
Støj
Lokalplanområdet ligger i umiddelbar forbindelse med Flensborgvej, der er
vejklasse 1, overordnet trafikvej (Kommuneplan 2009 - vejklasser 1-4) med
en årsdøgntrafik på ca. 22.000 køretøjer, hvorfor der kan forekomme støjgener.
I lokalplanområdet kan der desuden forekomme støjgener i forbindelse med
EUC’s håndværksafdeling umiddelbart vest for lokalplanområdet.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om valg af konstruktioner og byggeteknik for at sikre, at både det indendørs og udendørs støjniveau overholder
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj og for ekstern støj fra
virksomheder. jf. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 4/2007: Støj fra veje og nr.
5/1984: Støj fra virksomheder.
For boliger skal de udendørs støjgrænser overholdes ved sikring af opholdsarealer i terræn med støjskærme. Nødvendige støjskærme i terræn skal beplantes og integreres i levende hegn.
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Den kystnære del af byzonen
I henhold til Planlovens § 16 stk. 4, for bebyggelse og anlæg i de kystnære
dele af byzonerne, skal der gøres rede for ny bebyggelses visuelle påvirkning
af kysten, såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra
den eksisterende bebyggelse i området.
Lokalplanområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen.
Ny bebyggelse i lokalplanområdet vil kunne anes fra kysten. Dog vil ny bebyggelse ligge bag de eksisterende og bevaringsværdige bygninger langs Gammel
Flensborgvej.
Ny bebyggelse må maksimalt være i 3 etager og maksimalt have en højde på
15 meter og vil derfor ikke afvige væsentlig fra den øvrige omkringliggende
bebyggelse. Fjordgården og Fjordblik der afgrænser lokalplanområdet mod
henholdsvis syd og nord er begge etagebebyggelse i 3 etager. Tæt lav og åben
lav bebyggelse vil ikke være synlig fra kysten.
Den eksisterende bebyggelse langs Gl. Flensborgvej har høj kælder samt en
høj rejsning på tagene. Hele lokalplanområdets terræn ligger sænket i forhold
til Flensborgvej.
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at realiseringen af lokalplanen ikke vil
have en negativ visuel indvirkning på kystlandskabet.

Arkæologi
Der er ikke foretaget prøvegravning i lokalplanområdet. Bygherre skal
således være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet påtræffes
jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal
anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører fortidsmindet
og Haderslev Museum adviseres.
Der henvises i øvrigt til oplysningerne på side 18 om tilladelser og dispensationer efter andre myndigheder.

Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i forsyningsområdet for ARWOS. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen. Området skal kloaksepareres. Spildevand skal ledes til offentlig spildevandsledning. Regnvand skal
ledes til regnvandsledning.
Varmeforsyning
Området er beliggende indenfor varmeplanens område. Ny bebyggelse skal
tilsluttes den kollektive varmeforsyning i form af fjernvarme.
For eksisterende bebyggelse er der tilslutningspligt i forbindelse med udskiftning af eksisterende varmeanlæg.

Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende Regulativ for Husholdningsaffald og erhvervsaffald.

14
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Veje og trafik
Delområde 3 vil få vejadgang fra Stegholt og delområde 2 vil få vejadgang fra
Stegholt. Boligen i delområde ud Gl. Flensborgvej vil fortsat have adgang fra
denne. Der skal etableres parkeringspladser i henhold til gældende Parkeringsregulativ for Aabenraa Kommune.
Der vil i forbindelse med realisering af ny bebyggelse blive etableret ny adgangsvej og parkeringspladser.

Servitutter
Der er tinglyste servitutter på matr. nr. 617, nr. 1079, nr. 1139, nr. 1375,
nr. 1376, nr. 1639, nr. 1722, nr. 2655 indenfor lokalplanområdet.
Disse omhandler:

Figur 9
Illustration
Lokalplanens visuelle påvirkning på kystlandskabet

-

Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok

om
om
om
om
om
om
om
om
om

byggelinjer.
færdselsret mv.
fjernvarme/anlæg mv.
forsynings -/afløbsledninger mv.
højspænding mv.
højdebegrænsning.
hegn, hegnsmur mv.
konkurrenceklausul-mejeri.
industriservitut.

Der er foretaget en gennemgang af gældende tilstandsservitutter, hvoraf kun
Industriservitutten ikke stemmer overens med lokalplanens hovedformål og

Lokalplanområdet set fra kysten

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet set fra kysten - ved realisering af lokalplanens byggemuligheder - etageboliger. Tæt lav eller
åben lav beyggelse vil ikke være synlig fra kysten.
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bestemmelser. Industriservitutten søges ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis gennemførelsen af en plan eller et program kan
få væsentlige indvirkninger på miljøet.
For at afgøre om Lokalplan nr. 33 kunne få væsentlig indvirkning på miljøet
blev der gennemført en screening. Lokalplan nr. 33-1 medfører ikke væsentligt ændret miljøpåvirkning, idet der kun tilføjes en tæt lav boligbebyggelse
som mulighed i forhold til lokalplan nr. 33.
I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal derudarbejdes en miljøvurdering af:
1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
2. Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Lokalplanen nr. 33-1 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.
Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af screeningen af planen, der er udført i henhold til lovens § 4 stk. 2, jf. lovens bilag 2.
Screeningen er beskrevet i et notat: ”Miljøvurdering af lokalplan nr. 33 for
Boligområde mellem Gammel Flensborgvej og Stegholt.

Screeningsresultat
Der er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans
for lokalplanens indvirkning på miljøet:
-

Jordforurening.
Støj.
Skygge.
Landskab.
Fredede og bevaringsværdige bygninger.

Det er på baggrund af screeningen vurderet, at indvirkningen af det projekt,
som lokalplanen fastlægger rammer for, er begrænset til ganske få forhold.
Forhold der er af begrænset størrelsesorden og hvis indvirkning i rumlig udstrækning er begrænset til planområdet og de nære omgivelser. Planen er
derfor vurderet til heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens § 4, stk. 2,
jf. lovens bilag nr. 2. Med tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 33 ændres miljøpåvirkningen ikke.

Konklusion
Det vurderes på baggrund af screeningen, at Lokalplan nr. 33-1 ikke vil få
væsentlige indvirkninger på miljøet.
Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages yderligere
miljøvurdering af lokalplan nr. 33-1. Beslutningen offentliggøres samtidig med
forslag til lokalplan nr. 33-1.
Beslutningen kan påklages. Se Klagevejledning side 26 Klagefristen fremgår
af lokalplanens forside.
16
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Tilladelse og dispensationer efter anden
lovgivning
Tilladelse efter Jordforureningsloven
Ændres anvendelse af området registreret med jordforurening på matr. nr.
1722 til sårbar anvendelser, som f.eks. boligbebyggelse, legeplads og lignende,
skal der indhentes en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 stk. 1.

Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes. Efter
indstilling fra museet vurderer Kulturarvsstyrelsen, hvorvidt der skal foretages
en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til
denne undersøgelse afholdes af bygherren.
Udgifterne afholdes dog af Kulturarvsstyrelsen, hvis det lokale museum i en
forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder
af væsentlig interesse på arealet.
I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til
større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger.
Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske
undersøgelser kan påføre bygherren dækkes ikke af museumslovens bestemmelser.
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LOKALPLAN NR. 33-1

Boligområde mellem Gammel Flensborgvej og
Stegholt.
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 50 af 19. januar
2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at ophæve Lokalplan nr. 33,
at muliggøre opførelsen af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse til boliger og erhverv i miljøklasse 1-2,
at fastsætte bygningsregulerende bestemmelser for fremtidig bebyggelse og anvendelse af hele området,
at fastlægge vejadgang til bebyggelsen,
at sikre bevaringsværdige bebyggelse og bystruktur i lokalplanområdet,
at sikre bevaring af beplantningsbælte langs Stegholt.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Aabenraa.
Matrikel nr.:

1722, 1446, 1638, 1639, 1375, 1376, 1079, 2655, og 617 samt alle
udstykninger fra ovennævnte matrikler der udstykkes efter den
14.07.2010.
		
2.2

Ved lokalplanens vedtagelse forbliver lokalplanområdet i byzone.

2.3

Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 som vist på kortbilag 2 og 3.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Delområde 1
Området må kun anvendes til helårsbeboelse i form af åben-lav boligbebyggelse.

3.2

Delområde 2
Området må kun anvendes til helårsbeboelse og liberalt erhverv (miljøklasse 1) i form af etage-, tæt-lav eller åben-lav bebyggelse samt til
veje, parkeringsplads, friarealer og andre fælles faciliteter. Der kan fort-
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sat drives erhvervsvirksomhed i miljøklasse 1-2 på matr. nr. 617 og
2655.
		Delområde 3
3.3
Området må anvendes til helårsbeboelse i form af etage, tæt-lav eller
åben-lav boligbebyggelse med parkeringskælder, samt til veje, friarealer og andre fælles faciliteter.
3.4

4.

Generelt
Hovedbygningerne på matr. nr. 1446, 1639, 1375, 1376 og nr. 1079,
som vist ved skravering på kortbilag 2, er bevaringsværdige og må ikke
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra
Aabenraa Byråd.

Udstykninger

4.1		Grunde må ikke udstykkes mindre end 700 m², ved tæt-lav bebyggelse
dog mindst 250 m² inkl. andel af fællesarealer.

5.

Veje og stier

5.1

Delområde 1
Delområde 1 skal vejbetjenes fra Gl. Flensborgvej.

5.2

Delområde 2
Delområde 2 skal vejbetjenes fra Stegholt.

5.3

5.4

Delområde 3
Der udlægges areal til en ny adgangsvej fra Stegholt, benævnt A-B (Se
kortbilag 3). Vejen udlægges i en bredde på mindst 4 meter og med en
kørebanebredde på mindst 3,5 meter.

Adgangsvej A-B afsluttes med vendemulighed i overensstemmelse med
Aabenraa Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald.

5.5

Generelt
Der må kun etableres en vejtilslutning til hver husstand.

6.

Parkering

6.1

Der skal etableres parkeringspladser i overensstemmelse med gældende parkeringsregulativ for Aabenraa Kommune.

6.2		Pladser i carporte og garager kan medregnes i det krævede antal parkeringspladser.

7.

Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning

7.1

Antenner, paraboler eller lignende må ikke opsættes på bebyggelsen og
maks. 1,5 meter over terræn.

§
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8.
8.1

Bebyggelsens omfang og placering
Delområde 1
Bebyggelse må kun opføres som fritliggende parcelhuse med maksimalt
1 etage og udnyttelig tagetage i en maksimal bygningshøjde på 8,5
meter over eksisterende terræn. Den maksimale bebyggelsesprocent
må ikke overstige 30.

8.2

Ny bebyggelse skal placeres med gavl i facadebyggelinjen mod Gammel
Flensborgvej.

8.3

Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere skel mod nabo end 2,5 meter.
Garage, carporte og udhuse er undtaget fra bestemmelsen.

8.4

Tage skal opføres som symmetriske saddeltage med hældning mellem
40 og 50 grader. Garage, carporte og udhuse er undtaget fra bestemmelsen.

8.5

Delområde 2 og 3
Bebyggelse må kun opføres som etage, tæt-lav eller åben-lav bebyggelse samt ved udvidelse af nuværende erhvervsbyggelse.

8.6

Etagebebyggelse
Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager. Eventuel parkeringskælder under boligerne medregnes ikke i etageantallet.
Bygningshøjden må ikke overstige 15 meter i forhold til eksisterende
terræn. Gulvkote i boligernes stueetage skal være mindst 2,5 m
(DVR90) og må højst være kote 3,5 m (DVR90).
Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 60.

8.7

Ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne (se kortbilag 3). Garage, carporte og udhuse er undtaget fra bestemmelsen.

8.8

Tage skal opføres som symmetriske saddeltage med en hældning mellem 25 og 45 grader eller fladt tag (hældning maks. 5 grader). Garager,
carporte og udhuse er undtaget fra bestemmelsen.

8.9

Tæt-lav bebyggelse
I delområde 2 må ny bebyggelse maksimalt opføres i 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter målt fra kote 2,5 m (DVR90).
Gulvkote i boligernes stueetage skal dog altid være mindst 2,5 m
(DVR90).
I delområde 3 må ny bebyggelse maksimalt opføres i 3 etager bestående af 2 boligetager samt en tagterrasse. Eventuel parkeringskælder
under boligerne medregnes ikke i etageantallet. Bygningshøjden må
ikke overstige 12,5 meter målt fra maksimal gulvkote i boligerne på 3,5
m (DVR90). Gulvkote i boligernes stueetage skal dog altid være mindst
2,5 m (DVR90).

Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 60.
8.10 Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne til tæt-lav bebyggelse som vist på kortbilag 2. I delområde 3 er byggefelt til tæt-lav og
etagebebyggelse sammenfaldende.
8.11 Tage må kun udføres som tag med lav hældning (maks. hældning på 10
grader) eller som hældningstag mellem 25 og 45 grader.

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 33-1

21

§
LOKALPLANBESTEMMELSER

Åben-lav bebyggelse
8.12 Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage
i en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter over eksisterende terræn.
Gulvkote i boligernes stueetage skal være mindst 2,5 m (DVR90).
Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 40.

8.13 Ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne (se kortbilag 3). Garage, carporte og udhuse er undtaget fra bestemmelsen.
8.14 Tage skal opføres som symmetriske saddeltage med hældning mellem
25 og 45 grader eller med lav hældning (maks. hældning på 10 grader)
Garage, carporte og udhuse er undtaget fra bestemmelsen.
Nuværende erhvervsbebyggelse
8.15 Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2 på matr. 617 og 2655 må ikke
opføres nærmere end 2,5 m til naboskel og vejskel og må ikke opføres
med en højde, der overstiger 1 etage og 8,5 meter. Den maksimale
bebyggelsesprocent for den enklte grund må ikke overstige 50.
Generelt
8.16 Hovedbygningerne på matr. nr. 1446, 1639, 1375, 1376 og nr. 1079,
som vist med skravering på kortbilag 2, er bevaringsværdige og må
ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse
fra Aabenraa Byråd.
8.17 Der skal ved valg af konstruktioner og byggeteknik sikres, at støjniveauet indendørs i boligerne ikke overstiger de vejledende grænseværdier for trafikstøj og ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens
vejledning nr. 4/2007: Støj fra veje og vejledning nr. 5/1984: Ekstern
støj fra virksomheder.

9.
9.1

9.2

Bebyggelsens ydre fremtræden
Delområde 1
Ny bebyggelse skal opføres med ydervægge som fremstår med blank
mur, vandskuret murværk eller pudset overflade. Tage skal udføres med
tegl. Dog kan der benyttes tagpap til garage, carporte og udhuse.
Delområde 2 og 3
Ny bebyggelse skal opføres med ydervægge som fremstår med blank
mur, vandskuret murværk, pudset overflade og må være vekslende
med facadeelementer i træ, naturskiffer, fibercement, metal eller lignende materialer. Disse facadepartier må ikke udgøre mere end 25 %
af den enkelte facades areal.
Tage med hældning på 25-45 grader skal udføres i tegl. Tage med hældning under 5 grader skal udføres med tagpap. Dog kan der benyttes
tagpap til garager, carporte og udhuse uanset taghældning.

9.3

22

Generelt
For alle delområder gælder, at der ikke må anvendes reflekterende tag
og facademateriale, ej heller glaserede eller ædelengoberede tagsten.
Glas i facader, udestuer og altaner, samt solfangere, solpaneler og
lignende er dog tilladt, med undtagelse af bevaringsværdige
bygninger.

9.4

Altaner, værn skal udføres i lette materialer, såsom glas eller galvaniseret stål.

9.5

For alle delområder gælder, at der på ikke bevaringsværdig bebyggelse
må opsættes solfangere, solpaneler og lignende anlæg til aktiv sol-
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varme. Disse er underlagt højdebestemmelserne i § 8 og skal integreres
i facade eller tag.
9.6

I lokalplanområdet er opsætning af skilte og reklamering ikke tilladt.
Opsætning af skilte og reklamering er dog tilladt i delområde 2 i henhold til byggelovens § 6D.

10.			 Ubebyggede arealer
10.1 Levende hegn og træer langs lokalplanområdets vestlige skel mod Stegholt skal bevares og skal indgå som samlet hegn mod Stegholt sammen
med beplantning udenfor lokalplanområdet.
10.2 Hegn og hække i skel må kun etableres som levende hegn. I udsigtsområde i delområde 3, som vist på kortbilag 3 må der ikke etableres beplantning, der overstiger 1 meter.
10.3 Der må ikke opsættes plankeværk eller anden fast mur i skel. Dog kan
der etableres støttemure i skel i forbindelse med etablering af adgangsvej A-B i delområde 3.
10.4 Nye træer på grundene skal placeres mindst 5 meter fra naboskel.
10.5 Friarealer i delområde 2 og 3 må kun beplantes med enkeltstående eller
grupper af træer.
10.6 Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter.
Dog kan der i forbindelse med anlæg af adgangsvejen A-B og parkering
samt byggeri i delområde 3 udføres en terrænregulering op til kote 3,5
meter (DVR 90) og op til 1 meter under eksisterende terræn.
10.7 Skråningsanlæg må anlægges med maksimal hældningsforhold 1:2 og
skal anlægges inden for egen ejendom og ikke nærmere skel end 0,5
meter. Der kan dog etableres støttemur i skel i delområde 3 i forbindelse med adgangsvej A-B.
10.8 Støjniveauet på bebyggelsens adgangs- og opholdsterrasser må ikke
overstige de vejledende grænseværdier for trafikstøj og ekstern støj fra
virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007: støj fra veje og
vejledning nr. 5/1984 støj fra virksomheder. Ved støjniveau højere end
ovennævnte grænseværdier skal der opsættes støjafskærmning. For
boliger skal de udendørs støjgrænser overholdes ved sikring af opholdsarealer i terræn med støjskærme. Nødvendige støjskærme i terræn skal
beplantes og integreres i levende hegn.

11.			 Forudsætninger for ibrugtagning
11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
11.3 Inden ny bebyggelse kan ibrugtages, skal det sikres at støjniveau såvel
indendørs i boligerne som på de udendørs opholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.
11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret parkeringspladser i henhold til § 6.
11.5 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er dokumenteret at de vejlendende støjgrænser jf. § 10.8 er overholdt.
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12. 			 Aflysning af planer
12.2 Lokalplan nr. 33 aflyses indenfor lokalplanområdet, idet denne erstattes
af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 33. Denne benævnes lokalplan nr. 33-1.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
1.

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 skabe risiko for at foregribe indholdet af den endelige plan.

2.

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.

3.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
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. Lokal-planen 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 lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det
kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i BR08.
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.

4.
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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 almindeligebebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

7.

Lokalplanen indenholder i § 3.4 bestemmelser om, at hovedbygningerne på matr. nr. 1446, 1639, 1375, 1376 samt nr. 1079 ikke må nedrives
uden tilladelse fra Aabenraa Byråd. Det betyder at ejeren efter planlovens § 49 - når visse forudsætninger er opfyldt - kan kræve ejendommen
overtaget af kommunen mod erstatning.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan nr. 33-1 er vedtaget af Aabenraa Byråd den 27. juni 2018.
Forslaget er offentliggjort den 24. juli 2018.
Pbv
Thomas Andresen 			
Tom Ahmt
Borgmester 			Kommunaldirektør
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018 med senere
ændringer - § 58, stk. 1 nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages.
Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft
hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over, at Byrådet
efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald. Hvis
du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.
borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500,-. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller
delvis medhold i din klage.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Der
henvises til planlovens § 60.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre Planklagenævnet
bestemmer andet.
Planklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder
fra afgørelsens modtagelse.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
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Matrikel nummer

KORTBILAG 1:
LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING
Dato: 25.08.2010
Mål 1:1000
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KORTBILAG

1
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3

Vejbyggelinjer

Bevaringsværdige
bygninger

Delområder

Eksisterende
bebyggelse

Registreret
forurening

KORTBILAG 2:
LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE
Dato: 26.08.2010
Mål 1:1000
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2,5 m

5m

2,5 m

1
2

A

5m

A

Vej 4 m

B

bred

3

orem ipsum
Lokalplanområde

Delområde

0 3 etager/ 12,5
20 og 15 meter
40
Byggefelt maks.

A

60m

Vej

B

Byggefelt maks. 2 etager / 8,5 meter

Facadelinje

Plantebælte

Friholdes for beplantning over 1 m.

KORTBILAG 3:

Dato:

05.04.2018

Mål:

1:1000

Initialer:

klh

Kultur, Miljø og Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

LOKALPLANOMRÅDETS DISPONERING
Dato: 08.05.2018
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KORTBILAG

Lokalplanområde

Ny bebyggelse

KORTBILAG 4:
ILLUSTRATIONSPLAN - eksempel på tæt lav bebyggelse eller etageboliger i delområde 3
Dato: Rev. 08.05.2018

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 33-1

33

KORTBILAG

34

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 33-1

KORTBILAG

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 33-1

35

Forslag til Lokalplan nr. 33-1
Udarbejdet af Aabenraa Kommune.
Offentliggjort den 24. juli 2018
Tryk: Aabenraa Kommune.

Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved
henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

