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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om
bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse, beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal
i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der omfatter
hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, .før der gennemføres større
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, og - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab
til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring, 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. 3, 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.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af
disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at
klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det pågældende
nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
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INDLEDNING

Indledning

§

Dette hæfte indeholder tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 for erhvervsområde
nord for Hjordkær.
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 for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 er offentliggjort den xx. xxxx 2019.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
fremsendes senest den xx. xxxxxxxxxx 2019 til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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LOKALPLANBESTEMMELSER

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 88

ERHVERVSOMRÅDE NORD FOR HJORDKÆR,
AABENRAA.
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:

		at fastlægge afgrænsning mellem by- og landzone,
at sikre mulighed for områdets udstykning,

		at sikre de væsentligste hensyn til drikkevandsinteresserne i forbindelse med håndtering af regnvand.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Hønkys, Egvad
Matrikel nr.: 52
Ejerlav: Nr. Ønlev, Rise
Matrikel nr.: 6, 148 og 155 samt del af 192
Ejerlav: Sdr. Ønlev, Hjordkær
Matrikel nr.: 7
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1.4.2019 udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område.

3.

Ændringer til lokalplan nr. 88

I det følgende gengives de relevante bestemmelser fra Lokalplan nr. 88 for
sammenhæng. Ændringer og tilføjelser til disse bestemmelser er vist med
kursiv.
Zonestatus - § 2.2 og kortbilag 1 og 2 i lokalplan nr. 88 erstattes af
3.1
Lokalplanområdet ligger delvist i landzone og delvist i byzone med offentliggørelse af den vedtagne endelige lokalplan. Der fastlægges ny
afgrænsning mellem by- og landzone. Den del af lokalplanområdet, der
med særlig signatur fremgår af kortbilag 1, er beliggende i landzone.
Anvendelse - § 3.3 i lokalplan nr. 88 erstattes af:
3.2
Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg
herunder regnvandsbassiner og øvrige anlæg til LAR-løsninger, samt
støjafskærmning. Der kan endvidere etableres de for planområdet nødvendige oplag af byggepladsmaterialer i anlægsperioden.
Udstykning - § 4.2 i lokalplan nr. 88 erstattes af:
3.3		Der kan dog ske udstykning til højspændingsstation og varmegenvindingsanlæg og andre nødvendige tekniske anlæg, med en minimum
grundstørrelse på 5.000 m², samt til pumpestationer o.l med en minimum grundstørrelse på 500 m2. Der kan endvidere ske udstykning ved
trinvis udbygning af området med en minimums grundstørrelse på
200.000 m2 (20 ha).
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Vejadgang - § 5.1 i lokalplan nr. 88 erstattes af:
3.4
Primær vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Kassøvej i princippet som vist på kortbilag 2.
Der kan etableres separat adgang til ny højspændingsstation fra Kassøvej eller fra privat fællesvej vest for lokalplanområdet.
Der kan etableres separate vejadgange til pumpestationer o.l fra Kassøvej og Nr. Ønløvvej.
Der kan etableres sekundær vejadgang fra Nr. Ønløvvej til beredskab og
lignende, ligesom der kan etableres midlertidige vejadgange i byggefasen.
Der kan etableres stiadgang til Højspændingsstation Kassø via privat
fællesvej vest for lokalplanområdet.
Regnvandshåndtering - § 8.1 i lokalplan nr. 88 erstattes af:
3.5
Alt overfladevand skal håndteres på grunden. Inden udledning til reci
pient skal der ske lokal forsinkelse af overfladevandet, jf. § 5.2 og 9.3,
dog kan regnvand fra midlertidige veje, samt brand- og redningsveje
afledes direkte og nedsives.
Der reserveres arealer til regnvandsbassiner med en principiel placering
som vist på kortbilag 2.

Bebyggelse i grønne forarealer - § 6.2 i lokalplan nr. 88 erstattes af:
3.6
Bebyggelse må ikke opføres inden for de udlagte grønne forarealer, jf. §
8.5 og kortbilag 2. Der kan dog etableres portneranlæg i forbindelse
med sikkerhedstjek ved indkørsel til området, vagtanlæg og mindre
bygninger til områdets drift samt teknisk forsyning. Højden på disse må
maks. være 8,5 m.
Bebyggelse i grønne forarealer - § 8.5 i lokalplan nr. 88 erstattes af:
3.7
Der udlægges grønne forarealer med en minimums bredde på 50 m til
lokalplanområdets afgrænsning, som vist på kortbilag 2. Grønne forarealer skal henligge som ekstensivt plejet græsareal og der må ikke
etableres bebyggelse, skiltning, faste hegn, parkering eller belægning.
Undtagelse herfra er etablering af vejadgang, jf. § 5.1, bebyggelse jf. §
6.2, sikkerhedshegn jf. § 8.8 og skilt/pylon, jf. §§ 7.7 og 7.8 og midlertidige byggepladsskilte.

Lokalplanens 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.

6

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.
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Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.
2.

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

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som
betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres
som lavenergibebyggelse, der opfylder bygningsreglementgets krav for
lavenergibebyggelse.

4.

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

5.

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

6.

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

Vedtagelsespåtegning
Forslag for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 er vedtaget af Aabenraa Byråd
den xx. xxxxxx 2019.
Lokalplanforslaget er offentliggjort den xx. xxxxxxx 2019.

Pbv

Thomas Andresen 		
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88 - TILLÆG 1

7

§
LOKALPLANBESTEMMELSER

8

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88 - TILLÆG 1

REDEGØRELSE

RØDEKRO

Lokalplanområdets
Aabenraa Kommune

placering

i

St.
Kassø

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet ligger i det åbne land nord for Hjordkær og sydvest for Rødekro, jf. ovenstående kort. Via Kassøvej, der afgrænser området mod syd er
der adgang til det overordnede vejnet.
Planområdet grænser mod vest op til den eksisterende højspændingsstation
Kassø og et lokalplanlagt areal til tilsvarende anvendelse omfattet af lokalplan
nr. 89. Mod øst grænser planområdet til Nørre Ønlev. Området grænser til alle
sider op til landbrugsarealer i det åbne land.

Baggrund og formål
Dette tillæg til lokalplan nr. 88 er udarbejdet fordi der er ønske om at justere
grænsen mellem by- og landzone, give mulighed for at området kan udstykkes
i nogle særlige situationer og at ændre reglerne for opsamling og afledning af
overfladevand.
Lokalplan nr. 88 fra 2017 giver mulighed for at området kan anvendes til erhverv i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed. For at
sikre den nødvendige elforsyningssikkerhed til virksomheder i området kan der
inden for området etableres ny højspændingsstation og nødstrømsanlæg. Endvidere er der planlagt for grønne forarealer, der sikrer afstand fra ny bebyggelse og tekniske anlæg til boliger i naboområder.
Efter ændring af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler for beregning af
lugtgeneafstand er der i lokalplantillægget fastsat ny afgrænsning mellem byog landzone, da den eksisterende afgrænsning kunne medføre begrænsninger
i udvidelsesmuligheder for ejendomme i Nørre Ønslev.
Lokalplanen suppleres med bestemmelser om, at lokalplanområdet kan udstykkes i forbindelse med en trinvis udbygning af det store område. Derudover
gives mulighed for at udstykke mindre grunde til pumpestationer o.l. med separat vejadgange og mindre bebyggelser i de grønne forarealer. Dette har vist
sig nødvendigt af hensyn til spildevandskloakeringen af området. Endvidere
udgår krav om opsamling og afledning af regnvand fra midlertidige veje, samt
brand- og redningsveje via regnvandsbassin af planen.
AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88 - TILLÆG 1
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Luftfoto af eksisterende forhold.
Lokalplanens område er markeret
med hvide prikker.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 285 ha, beliggende delvist i byzone og delvist i landzone og er privat ejet.
Lokalplanområdet afgrænses som vist på ovenstående figur og omfatter matrikel numrene 6, 148 og 155 samt del af 192 af ejerlavet Nr. Ønlev, Rise,
matrikel nummer 52 af ejerlavet Hønkys, Egvad, samt matrikel nummer 7 af
ejerlavet Sdr. Ønlev, Hjordkær.
Størstedelen af området henligger ubebygget, men forberedelser til byggeri er
påbegyndt i den sydlige del af området, mens den nordlige del hovedsageligt
anvendes til landbrugsmæssig drift. Områdets eneste bebyggelse udgøres af
landbrugsejendomme i hhv. den sydlige (Kassøvej 20) og den østlige del (Nr.
Ønlevvej 16), der nedlægges. Hovedparten af området er erhvervet med henblik på at etablere særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed,
mens den resterende del indtil videre udnyttes landbrugsmæssigt.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan nr. 88. Det betyder, at alle bestemmelserne i Lokalplan nr. 88 fortsat vil være gældende bortset fra de ændringer,
der følger af dette tillæg.
Zoneafgrænsning
§ 2.2 ændres ikke i ordlyden, men den viste afgrænsning på kortbilag 1 af
areal der forbliver i landzonen justeres iht. nye beregningsregler. Der er foretaget beregning af lugtgeneafstanden i henhold til husdyrvejledningen, der
sikrer at udvidelsesmuligheder for husdyrbrug i Nørre Ønlev ikke begrænses.
Anvendelse
§ 3.3 ændres så det eksplicit fremgår, at der inden for planområdet kan etableres de for planområdet nødvendige oplag af byggepladsmaterialer i anlægsperioden.
10
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Udstykning
§ 4.2 ændres for at muliggøre udstykning af området i forbindelse med en trinvis udbygning af det store område, således at dele af området kan udnyttes
landbrugsmæssigt indtil udbygning er aktuel. Der gives således mulighed for at
lokalplanområdet kan udstykkes i store grunde med en minimums grundstørrelse på 200.000 m2 (20 ha). Desuden gives mulighed for udstykning af mindre
grunde på min. 500 m2 til pumpestationer o.l.
Vejadgange
Som følge af muligheden for at udstykke mindre grunde til pumpestationer o.l.
tilføjes der i § 5.1 mulighed for at etablere vejadgang til disse funktioner fra
Kassøvej og Nr. Ønløvvej.
Regnvandshåndtering
§ 8.1 ændres så det eksplicit fremgår, at der ikke er krav om opsamling og afledning af regnvand fra midlertidige veje, samt brand- og redningsveje. Bestemmelsen ændres, da det vurderes at vejvand herfra ikke udgør nogen risiko
for grundvandsforurening på grund af den meget beskedne trafik på disse interne veje.
Bebyggelse i grønne forarealer
I § 6.2 tilføjes det, at der foruden portneranlæg og mindre bygninger til områdets drift, også kan etableres mindre bygninger til teknisk forsyning inden for
de udlagte grønne forarealer, jf. § 8.5 og kortbilag 2.
I § 8.5 om etablering af visse anlæg i de grønne forarealer, tilføjes en henvisning til lokalplanens § 6.2.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015 - rammer for lokalplanlægningen
Lokalplanområdet er beliggende i erhvervsområde og i Kommuneplan 20152026 omfattet af Kommuneplanramme nr. 2.2.017.E i Kassø.
Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes rammebestemmelser i Kommuneplan 2015-2026.

Kommuneplan 2015 - hovedstruktur og retningslinjer
Husdyrbrug – ændringer som følge af byzone
Ifølge Husdyrbrugsloven (Bekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 af lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.) § 6 gælder, at etablering af anlæg
samt udvidelser og ændringer af eksisterende dyrebrug for mere end tre dyreenheder, der medfører forøget forurening, ikke er tilladt i en afstand mindre end
50 meter fra byzone.
Der er i området omkring den planlagte byzone et større og flere mindre landbrug ved Nørre Ønlev. Med dette tillæg nr. 1 til lokalplan 88 er der fastsat en
afgrænsning af den fremtidige byzonegrænse ved beregning af lugtgeneafstanden i henhold til husdyrvejledningen, der sikrer at udvidelsesmuligheder for
husdyrbrug i Nørre Ønlev ikke begrænses.
Husdyrvejledningen
Miljøstyrelsens husdyrvejledning omfatter de emner, som er indeholdt i de centrale bekendtgørelser, som regulerer hold af husdyr samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning. Vejledningen vedrører regler, gældende fra 1. august
2017.
Det væsentligste element i den nye husdyrregulering er, at reguleringen af husdyrbrugenes anlæg og reguleringen af arealer til udbringning af husdyrgødning
adskilles.
AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88 - TILLÆG 1
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Grundvandsbeskyttelse
Planområdet ligger delvist i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), men uden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indvindingsoplande til vandværker og boringsnære beskyttelsesområder.
Med lokalplan nr. 88 blev området planlagt til erhvervsformål i form af af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed. Denne erhvervstype er
ikke særligt grundvandstruende, og lokalplanen indeholder i øvrigt bestemmelser til at beskytte grundvandet, herunder at alt overfladevand fra befæstede arealer som veje, stier og nødstrømsanlæg inden for OSD-området skal
opsamles og afledes via regnvandsbassin med kontrolleret afløb og olieudskiller.

Område med særlige drikkevands
interesser (OSD) - vist med
mørkeblå signatur.

Med dette tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 lempes kravene for opsamling af
regnvand således, at der ikke er krav om opsamling og afledning af regnvand
fra midlertidige veje, samt brand- og redningsveje, og at dette regnvand
kan nedsives lokalt. Trafikken på disse interne veje er meget begrænset.
Det vurderes at denne ændring ikke vil medføre særlig risiko for grundvandsforurening.
Oversvømmelse og erosion
Aabenraa Kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af
områder der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, samt
afværgeforanstalt-ninger hermod ved planlægning af byudvikling mv. iht.
planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 18.
Lokalplanområdet er i gældende planlægning udlagt til erhvervsformål og omfattet af kommuneplanramme nr. 2.2.017.E i Kassø. Det er på baggrund
af
områdets
beliggenhed,
terrænforhold
og
eksisterende
oversvømmelseskortlægning og klimaplanlægning vurderet, at området
ikke har risiko for over-svømmelse eller erosion. Det forventes ikke at
dette rammeområde – eller dele heraf – vil indgå i en fremtidig
planlægning for områder der kan blive udsat for oversvømmelse eller
erosion.
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88 vurderes således ikke at få betydning for
imple-menteringen af planlovens bestemmelser om oversvømmelse og
erosion.

Lokalplaner
Lokalplan nr. 88 vil fortsat være gældende bortset fra de ændringer, der
følger af dette tillæg til lokalplanen.

Naturbeskyttelse og byggelinjer
Natura 2000
Lokalplanområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde
(Natura 2000 område). Nærmeste Natura 2000 område er ”Bolderslev
Skov og Uge Skov”, der ligger ca. 4,8 km sydøst for lokalplanområdet.
Det vurderes, at ændringerne i lokalplanen ikke i sig selv, eller i
forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder.
Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Der er ikke registreret beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) i
om-rådet, og det vurderes heller ikke sandsynligt, at området er yngleeller rasteområder for bilag IV-arter.
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Ændringerne i lokalplanen påvirker derfor ikke beskyttede dyre- og plantearter negativt.
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REDEGØRELSE

Miljø
Miljøforholdene er beskrevet i Lokalplan nr. 88. Tillæg nr. 1 ændrer ikke på
miljøforholdene.

Tekniske sektorplaner
Regn- og spildevand
Området er omfattet af Aabenraa Kommunes spildevandsplan gennem tillæg
nr. 3 til Spildevandsplan 2014, samt forslag til spildevandsplan 2018-2022.
Området skal spildevandskloakeres. Spildevand skal ledes via separate ledninger til offentlig spildevandsledning.
Regnvand skal håndteres lokalt inden for området efter bestemmelserne i
spil-devandsplanen, samt lokalplan nr. 88 og dette tillæg nr. 1 til lokalplanen.

Miljøvurdering
Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 1225 af lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 31/10/2018 - skal
planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af
en miljøvurdering (miljørapport).
Planforslaget vurderes at omfatte følgende anlægstyper på miljøvurderingslovens bilag 2:
• Punkt 10a: Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.
• Punkt 10b: Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone.
Det vurderes endvidere at planforslaget kun angiver mindre ændringer til det
gældende plangrundlag.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at tillæg nr. 1
til lokalplan nr. 88 ikke har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Det er vurderet, at miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt er af væsentlig omfang
og der indstilles derfor til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurderingen offentliggøres sammen
med lokalplanforslaget.
Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages. Fristen herfor
er indenfor fire uger fra offentliggørelsesdatoen.

Tilladelse og dispensationer fra andre
myndigheder
Museumsloven
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens § 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.
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Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 88, Aabenraa Kommune
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, KME (Kultur, Miljø & Erhverv) i
samarbejde med COWI.
Offentliggjort den xx. xxxxxxxxxx 2019.
Tryk: Aabenraa Kommune.
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved
henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aarbenraa
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

