Forslag
Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 39

Lokalplan nr. 39-1
Sygehusområdet i Aabenraa
Offentlighedsperiode: 28. marts 2019 - 25. april 2019.
Klagefrist i forhold til byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering er den 25. april 2019.01.10
Se klagevejledning side 23.

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.

Hvad er et lokalplantillæg?
Et lokalplantillæg er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Det
er muligt for byrådet at supplere eller ændre bestemmelser i en gældende
lokalplan ved at vedtage et lokalplantillæg, der alene indeholder den eller
de bestemmelser, som man ønsker den gældende lokalplan ændret eller
suppleret med.
Lokalplantillæg er opbygget af en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel
samt kortbilag. Redegørelsen er en beskrivende tekst mens
bestemmelsesdelen er udformet som lovtekst.
Lokalplantillæggets bestemmelser er bindende for grundejerne i området.
Det betyder, at ny anvendelse, bebyggelse eller andre ændringer i indenfor
lokalplantillæggets afgrænsning, skal være i overensstemmelse med
lokalplantillæggets bestemmelser. Byrådet kan dog dispensere til mindre
betydende afvigelser fra planen.
Lokalplantillæggets medfører ikke handlepligt og nuværende, lovlige forhold i
området kan fortsætte uændret, uanset hvad der står i lokalplanen.
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. Indtil høringsperiodens afslutning
har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og
bemærkninger til lokalplanforslaget.
Med udgangspunkt i lokalplanens karakter og omfang, er der fastlagt en
høringsperiode på 5 uger.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om at der ikke udarbejdes
miljørapport, kan du klage til Planklagenævnet. Bagerst i dokumentet finder
du klagevejledningen, og klagefristen er angivet på forsiden.
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Indledning
Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 39, benævnt Lokalplan nr. 39-1, udarbejdes på
baggrund af et ønske om at udvide den eksisterende p-plads i den sydlige
del af sygehusområdet ved Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
Formålet med dette lokalplantillæg er således at udvide afgrænsningen af
lokalplan nr. 39 og fastlægge anvendelsen i det pågældende område til
p-plads. Ved samme lejlighed justeres afgrænsningen således, at der skabes
overensstemmelse med de aktuelle matrikelgrænser.
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. 39-1 bliver offentliggjort den 28. marts 2019.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 25. april 2019 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 39-1 - Sygehusområdet i
Aabenraa
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
1.1

Lokalplanens formål
Lokalplantillæggets formål er:
at udvide lokalplanområdet med ca. 1,2 ha og udlægge området til
parkering,
at udlægge det pågældende nye område til offentlige formål, herunder sygehus, sygehusrelaterede og offentlige funktioner samt private
servicefunktioner,
at justere kortbilagene i overensstemmelse med udvidelsen og matrikulære forhold.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kolstrup Ejerlav, Aabenraa
Matrikel nr. 2387a, 2387b og 2645
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 28. januar
2019 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

3

Ændringer til Lokalplan nr. 39
I de følgende gengives de relevante bestemmelser fra Lokalplan nr.
39 for sammenhæng. Ændringer og tilføjelser til disse bestemmelser
er vist med kursiv.

Zonestatus - § 2.2 i Lokalplan nr. 39 erstattes af:
3.1

Lokalplanområdet ligger i byzone og opretholdes i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Den del af lokalplanområdet, der
inddrages med nærværende Lokalplan nr. 39-1 – Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 39 ligger i landzone, men overføres til byzone ved lokalplantillæggets endelige vedtagelse.

Anvendelse - § 3.3 i Lokalplan nr. 39 erstattes af:
3.2

Inden for lokalplanområdet udlægges 5 byggefelter, som vist på kortbilag 2, med følgende anvendelse:
Byggefelt I:
Bebyggelse til sygehus og sygehusrelaterede funktioner samt mulighed for helikopterlandingsplads
Byggefelt II:
ner

Bebyggelse til sygehus og sygehusrelaterede funktio-

Byggefelt III:

Bebyggelse til offentlig og privat service

Byggefelt IV:
Mulighed for helikopterlandingsplads, parkeringshus
og p-plads. Herunder mulighed for anlæg til håndtering og forsinkelse
af delområdets overfladevand.
Byggefelt V:

Areal til parkeringshus og parkeringspladser.

Tekniske anlæg - § 10.3 i lokalplan nr. 39 erstattes af:
3.3

Der kan etableres op til 3 regnvandsbassiner til opsamling af overfladevand. Regnvandsbassinerne skal etableres som vist på kortbilag 4.
Anlæg til håndtering og forsinkelse af overfladevand i delområde IV
er undtaget.
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Kortbilag 1 – 5 i Lokalplan nr. 39 erstattes af kortbilagene i nærværende lokalplantillæg med følgende ændringer:
3.4

Kortbilag 1 opdateres med nyeste matrikelkort og ny lokalplanafgrænsning jf. udvidelsen af lokalplanområdet og justering i henhold
til nyeste matrikulære forhold.

3.5

Kortbilag 2 opdateres med ny lokalplanafgrænsning og opdateret
afgrænsning af delområde IV.

3.6

Kortbilag 3 opdateres med ny lokalplanafgrænsning, ny p-plads og
justeret vejstruktur i den sydlige del af lokalplanområdet. Den mulige vejføring af Kresten Philipsens Vej udgår, da den er etableret
og fremgår af kortet.

3.7

Kortbilag 4 opdateres med ny lokalplanafgrænsning og ny angivelse
af fredskov og skovbyggelinje.

3.8

Kortbilag 5 opdateres med udvidet p-plads i den sydlige del af lokalplanområdet.

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
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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.
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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 almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning
Lokalplan nr. 39-1 er vedtaget af Aabenraa byråd den 27. marts 2019.
Forslaget er sendt i høring den 28. marts 2019.
Pbv.
Thomas Andresen			

Tom Ahmt

Borgmester				Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
250
500
1.000 Meter
Lokalplanområdet er beliggende i det nordvestlige Aabenraa0 i området
Egelund / Birkelund, der består af erhvervsområder og områder til offentlige formål herunder Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

Området ligger syd for Erik Jessens Vej (tidligere Egelund jf. LP nr. 39), øst
for Skedebjergvej og vest for Gammel Ribevej. Mod syd og vest ligger Rise
Skov. Vest for området ligger Sønderjyske Motorvej E45 og Rødekro.
Området, som dette lokalplantillæg nr. 39-1 omhandler, udgør en del af matrikel nr. 2387a og ligger i den sydøstlige del af området, der er omfattet af
lokalplan nr. 39 - umiddelbart øst / nordøst for dennes delområde IV.

Baggrund og formål
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 39, herefter benævnt Lokalplan nr. 39-1, udarbejdes på baggrund af et ønske om at udvide den eksisterende p-plads i den
sydlige del af lokalplanområdet. Udvidelsen af p-pladsen skal sikre indgangsnære p-pladser som et led i at kunne leve op til den p-norm på 1860 p-pladser, der er stillet i Lokalplan nr. 39.
Det pågældende område på ca. 1,2 ha har hidtil været udlagt til fredskov,
hvorfor det ikke har været relevant at inddrage i Lokalplan nr. 39 og disponeringen af p-arealerne. Fredskovpligten er imidlertid pr. august 2018 blevet
ophævet i forbindelse med rydning af hindringer i ind- og udflyvningskorridorerne til sygehusets heliport. Det er således blevet muligt at inddrage
arealet til parkering, som en naturlig og hensigtsmæssig forlængelse af en
eksisterende p-plads i forbindelse med sygehusets hovedindgang A.
Arealet der ønskes inddraget med
nærværende lokalplantillæg nr.
39-1 er markeret med rødt.

Dette lokalplantillæg skal således ændre afgræsningen af lokalplanområdet,
som defineret i lokalplan nr. 39, således at det pågældende område inddrages i lokalplanområdet til p-formål. Området inddrages i delområde IV. Ved
samme lejlighed tilpasses den interne vejstruktur i den sydlig del af området.
Igennem årene er der foretaget enkelte små matrikulære justeringer i området, hvilket bevirker nogle uhensigtsmæssige unøjagtigheder i forholdet mellem lokalplanens afgrænsning og de matrikulære forhold. Derfor skal lokal-
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plantillægget justere lokalplankortenes afgrænsning, således at den kommer
til at følge afgrænsningerne af de omfattede matrikler.

Eksisterende forhold
Lokalplan nr. 39 omfatter et eksisterende areal på ca. 29 ha, og området
anvendes i dag til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
Den eksisterende sygehusbebyggelse blev opført i 1992 med senere løbende
tilbygninger. Pt. pågår der en stor udvidelse af sygehuset til akutsygehus.
Der er etableret p-arealer syd for sygehuset samt en mindre helikopterlandingsplads vest for sygehuset.
Nord og vest for lokalplanområdet ligger erhvervsområdet Egelund. Øst for
lokalplanområdet ligger et område til offentlig og privat service samt Gammel Ribevej. Mod vest og syd grænser lokalplanområdet op til Rise Skov,
som delvist er privatejet, samt til enkelte landbrugsarealer og bagved disse
ligger boligområdet Høgelshøj.
Der er adgang til Motorvej E45, Rødekro og Aabenraa by via Egelund, Gammel Ribevej og Løgumklostervej, hvilket skaber gode adgangsforhold til det
fremtidige Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
Arealet, der ønskes inddraget i lokalplanområdet, henligger ubebygget og
delvist tilplantet med skov.

Fremtidige forhold
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa ønsker at udvide p-pladsen i den sydlige
del af området, hvilket muliggøres med dette tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 39.
Det betyder, at det pågældende areal, der hidtil har været fredskov, ryddes,
planeres og anlægges som p-plads som forlængelse af den allerede etablerede p-plads vest for området. Den nye p-plads udvider p-kapaciteten i
området med 145 pladser, herunder også handicap-pladser. Antallet ligger
inden for den p-norm på 1860 pladser, der er fastlagt i Lokalplan nr. 39.
Ved samme lejlighed justeres forløbet af vejadgangen til ankomstarealet og
p-pladsen.

Lokalplanens indhold
Lokalplan nr. 39-1 er et tillæg til Lokalplan nr. 39. Det betyder, at alle bestemmelser i lokalplan nr. 39 fortsat vil være gældende bortset fra de ændringer, der fremgår af dette tillæg.
Områdets afgrænsning og zonestatus
§ 2.2 justeres, således at det fremgår, at området på ca. 1,2 ha, der inddrages i lokalplanområdet, ligger i landzone, men overføres til byzone ved lokalplantillæggets vedtagelse.
Lokalplanens afgrænsning opdateres som følge af dette på lokalplanens 5
kortbilag. I den forbindelse opdateres matrikelkortet til det seneste og lokalplanens afgrænsning justeres i overensstemmelse med dette.
Områdets anvendelse
Lokalplanens anvendelsesbestemmelser opretholdes uændrede, dog udvides
afgrænsningen af delområde IV, således at det også kommer til at omfatte
det nye areal på ca. 1,2 ha. Dette fremgår af kortbilag 2. Ved samme lejlighed tilføjes det til lokalplanens § 3.3, at der kan etableres anlæg til håndtering og forsinkelse af delområdets overfladevand. Samtidig præciseres
anvendelsesbestemmelsen for delområde IV, at der, ud over p-hus, også kan
etableres p-plads.
Udstykning
Lokalplantillægget ændrer ikke på bestemmelserne vedrørende udstykning,
idet der fortsat må foretages udstykninger i det omfang, det er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.
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Veje, stier og parkering
Bestemmelserne vedr. vej- og stiforhold opretholdes uændrede. Dog ændres
kortbilag 3, som mange af bestemmelserne vedr. veje, stier og parkering
omhandler.
Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanens bestemmelser vedr. bebyggelsens omfang og placering opretholdes uændrede.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Lokalplanens bestemmelser vedr. bebyggelsens ydre fremtræden opretholdes
uændrede.
Ubebyggede arealer
Lokalplanens bestemmelserne vedr. ubebyggede arealer opretholdes uændrede.
Kortbilag
Generelt opdateres kortbilagene med de seneste matrikulære forhold, vejforløb, og bindinger af relevans for lokalplanen.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Det eksisterende lokalplanområde er i kommuneplanen omfattet af rammeområdet 1.1.124.D, Birkelund. Anvendelsen i området er fastlagt til offentlige formål, nærmere betegnet sundhedsinstitutioner, undervisning, institutioner, offentlig administration, sygehus, helikopterlandingsplads og lignende.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 75. Bebyggelsens højde er maks. 31 meter og etageantal er maks. 7.
De eksisterende anvendelsesmuligheder er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
De ca. 1,2 ha, som ønskes inddraget i lokalplanområdet med nærværende
tillæg til lokalplan nr. 39, er ikke omfattet af kommuneplanen. Derfor udarbejdes kommuneplantillæg nr. 28, som udvider afgrænsningen af rammeområde 1.1.124.D. Rammebestemmelserne opretholdes uændrede.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplan nr. 39 vil fortsat være gældende bortset fra de ændringer, der
fremgår at dette tillæg til lokalplanen.
Servitutter
Lokalplanen ophæver ingen servitutter.
Arkæologi
Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af planområdeudvidelsen og har på den baggrund vurderet, at der er meget høj risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for planområdeudvidelsen, hvis
der graves i oprindelige jordlag.
Det begrundes med, at planområdeudvidelsen omfatter en del af matr.
2387A Kolstrup under Aabenraa, som er beliggende i højt terræn. Både
umiddelbart øst og vest for planområdeudvidelsen er der registreret væsentlige jordfaste fortidsminder i form af bopladsspor fra jernalderen (sb. 194 og
181, Rise sogn).
Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde
inden for planområdeudvidelsen, hvis der skal graves i oprindelige jordlag.
I henhold til museumsloven skal bygherre, hvis der under anlægsarbejde
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stødes på et sådant fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det
berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.
Miljø

Jordforurening
I Lokalplan nr. 39 er der redegjort for forholdene vedr. jordforurening. De 1,2
ha, som inddrages i lokalplanområdet med dette lokalplantillæg er ikke områdeklassificeret eller forurenet, da det hidtil har været fredskov.
Flytning af jord skal anmeldes. Ud over jordflytningsbekendtgørelsen skal
Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning følges.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. I
lokalplan nr. 39 er der redegjort for lokalplanområdets forhold og tiltag i forhold til dette.
Området, som inddrages med nærværende lokalplantillæg, ligger ligeledes
i et område med særlige drikkevandsinteresser. Som i resten af lokalplanområdet omfattes det pågældende areal af bestemmelserne i lokalplan nr.
39 om, at p-arealer skal etableres med fast belægning og, at regnvand og
spildevand herfra skal opsamles og ledes gennem en olie- og benzinudskiller
inden det bortledes.
Natur

Natura 2000
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Rise Skov umiddelbart
vest for lokalplanområdet. Rise Skov indgår i et større samlet udpeget habitatområdet Bolderslev Skov og Uge Skov. Lokalplantillæggets realisering har
ingen betydning for det pågældende område.

Skovbyggelinje og fredskov
Lokalplanområdet er delvist omfattet skovbyggelinjen omkring Rise Skov,
som er fredskov. I forbindelse med tilvejebringelsen af Lokalplan nr. 39 blev
skovbyggelinjen justeret i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesog byggemuligheder.
Området, som dette lokalplantillæg inddrager i planområdet, har indtil 2015
været udlagt til fredskov. Fredskovpligten i det pågældende område blev ophævet af daværende Naturstyrelsen (i 2019 Miljøstyrelsen) forud for rydning
af hindringer i ind- og udflyvningskorridorerne til sygehusets heliport. Imidlertid er der stadig fastlagt en skovbyggelinje i dele af området.
Denne skovbyggelinje forudsættes ophævet forud for anvendelse af området. Skovbyggelinjen blev ligeledes reduceret i forbindelse med lokalplan nr.
39, og er således reduceret på arealerne øst og vest for det tidligere fredskovsareal, der i forbindelse med endelig vedtagelse vil blive en del af lokalplanområdet.

Økologisk korridor
Den sydlige del af lokalplanområdet ligger inden for en økologisk forbindelse,
som forbinder Jørgensgård Skov, Nørreskov og Rise Skov og skovområderne
vest og syd for Aabenraa. Indenfor disse områder må ændringer i arealanvendelsen, herunder etablering af nye større tekniske anlæg, ikke i væsentlig
grad forringe det vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder.
Arealet, der inddrages til p-plads er dels omkranset af bebyggelse og anlæg
på tre af siderne, og udgør derfor en ”udposning” af den økologiske forbindelse. Ændringerne vurderes derfor ikke at have nogen betydning for dyreog plantelivets spredningsmuligheder, som fortsat vil være mulig i arealerne
syd for planområdet.
EU -Habitatdirektiv
Aabenraa Kommune har ikke registreret beskyttede arter opført på EU Habi-
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tatdirektivets bilag IV inden for planområdet. Rydningen af området har medført, at det ikke vurderes sandsynligt, at der forekommer beskyttede arter i
området. Fredskovpligten i det pågældende område blev ophævet af Naturstyrelsen i 2015 forud for rydning af hindringer i ind- og udflyvningskorridorerne til sygehusets heliport. Med ophævelse af fredskovspligten for de 0,8 ha og
evt. delvis rydning af arealet, vurderede daværende Naturstyrelsen (2019 Miljøstyrelsen) at delvis rydning ikke ville betyde væsentlige, negativ betydning
for eventuelle bilag IV arter, som mest sandsynligt ville dreje sig om flagermus.
Klima

Oversvømmelsesrisiko
I kommuneplanen skal der ske en udpegning af områder, der kan blive udsat
for oversvømmelse eller erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger
til sikring mod oversvømmelser eller erosion ved planlægning af byudvikling,
særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de udpegede områder.
Rammeområde 1.1.124.D vurderes ikke længere at rumme lavninger eller
arealer, der er i fare for at blive udsat for oversvømmelser eller erosion jf.
planlovens § 11a, stk. 1, nr. 18. Det vurderes derfor ikke relevant at iværksætte afhjælpende foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion i området.
Der er ikke oversvømmelsesrisiko inden for rammeområdet. Sygehus Sønderjylland ligger dog på en lokal højderyg, hvilket betyder at regn - og overflade kan skabe uhensigtsmæssige forhold uden for rammeområdet. Regnog overfladevand fra parkeringsarealerne i delområde IV, har en løbsretning
mod syd. Det betyder at regn- og overfladevand fra disse arealer løber til
de omgivende arealer syd for parkeringspladsen og herfra videre i Tjærebækken. Alternativt kan overfaldevandet løbe via de etablerede vejgrøfter til
regnvandsledningen sydøst for lokalplantillæggets område. Afløbskoefficienten fra en parkeringsplads med befæstede arealer er typisk betydeligt højere end udbefæstede med naturlig afstrømning. Udledningen fra ny parkeringsplads kræver en udledningstilladelse eller tilslutningstilladelse. Et krav,
der kan blive stillet i den forbindelse er, at udledningen skal forsinkes, så
afstrømning bliver i en størrelsesorden lig naturlig afstrømning. Det skyldes
bl.a. at de modtagende vandløb i dag (2019) vurderes at være hydrauliske
belastede. Endvidere giver en for stor udledning risiko for erosion i vandløbene.
Lokalplan giver mulighed for at afhjælpe denne problemstilling ved at give
mulighed for etablering af anlæg til håndtering og forsinkelse af delområdets
overfladevand inden for lokalplantillæggets område.
Tekniske sektorplaner
Forholdet til de tekniske sektorplaner er beskrevet i Lokalplan nr. 39. Dette
lokalplantillæg ændrer ikke på disse beskrivelser. Dog er der redegjort for
enkelte forhold vedr. regn- og spildevand nedenfor.

Regn- og spildevand
Det oprindelige lokalplanområde jf. Lokalplan nr. 39 er omfattet af spildevandsplanen for Aabenraa Kommune. Der løber en spildevandsledning tværs
gennem den sydlige del af lokalplanområdet, herunder gennem det område,
der inddrages i lokalplanområdet med dette lokalplantillæg. Der må ikke
bygges eller etableres anlæg over ledningen. Spildevandsledningens principielle placering er vist på kortbilag 5. Derfor tilføjer dette lokalplantillæg et
punkt vedr. tilladelse fra andre myndigheder, således at byggeri eller anlæg
hen over den på kortbilag 5 viste spildevandsledning forudsætter tilladelse
fra Arwos.
Lokalplanens øvrige redegørelser vedr. spildevand og overfladevand opretholdes uændrede.
Overfladevandet er et særligt tema til håndtering i forbindelse med den ændrede anvendelse til parkeringspladser på området. Der er ligeledes åløb
samt regnvandskloaktilslutning nær området.
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Miljøscreening
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
2.
3.

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommuneplantillæg nr. 28 og Lokalplan nr. 39-1 - tillæg nr. 1 til Lokalplan
nr. 39 udvider hhv. rammeområde 1.1.124.D og lokalplanområdet med ca.
1,2 ha, hvilket principielt vurderes at udgøre et mindre område på lokalt
niveau set i relation til hele planområdets størrelse. Kommuneplantillægget
og lokalplantillægget opretholder og respekterer rammebestemmelserne og
bestemmelserne fra lokalplan nr. 39, med tilhørende miljørapport og VVM
redegørelse. Men, da det område, der inddrages i planområdet, udlægges til
p-plads - altså anlæg i (fremtidig) byzone, er det vurderet, at kommuneplantillægget og lokalplantillægget er omfattet af pkt. 3. Der er derfor foretaget
en screening af planerne, som er udført i henhold til lovens § 8, stk. 2, jf.
bilag 3.
Screening
Der er foretaget en screening af Kommuneplantillæg nr. 28 og Lokalplan nr.
39-1, lokalplantillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 39. Indledningsvist er det vurderet, at den potentielle negative miljøpåvirkning er afgrænset til:
•

Dyreliv

•

Beskyttelses- og byggelinjer

•

Drikkevandsinteresser

Dyreliv
Arealet på 1,2 ha, som ønskes inddraget til p-plads har været udpeget som
fredskov – denne udpegning er dog ophævet. Efter ophævelsen af fred¬skovspligten er arealet, som følge af tinglyst heliport, blevet ryddet og det
skrånende terræn er blevet opfyldt med overskudsjord. Forud for ophævelsen
af fredskovspligten, har daværende Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) i 2015
taget stilling til hvorvidt ophævelse af fredskovspligten og indgreb i beplantning ville afstedkomme et tab for dyrelivet. I vurderingen lægges der vægt på,
at hensynet og behovet for etablering af en heliport, vægter tungere ende
indvirkningen på dyrelivet.

Påvirkning
Da rydningen er foretaget, er det miljø der kan vurderes på den ryddede flade
med overskudsjord. Som grunden fremstår i dag vurderes indflydelsen på
dyrelivet ved gennemførsel af planen at være minimale. Nærheden til naturområderne og Rise Skov syd og vest for planområdet vurderes at minimere
påvirkningen af dyrelivet i området, da dyrene uhindret kan flytte sig. Samlet
vurderes den mulige påvirkning af placering af parkeringspladser, som området fremtræder i dag, at være af uvæsentlig karakter.
Beskyttelses- og byggelinjer
Området, som ønskes anvendt til p-plads er omfattet af skovbyggelinjen omkring Rise Skov.
Påvirkning
Området, som dette kommuneplan- og lokalplantillæg inddrager i planområdet, har hidtil være udlagt til fredskov. Fredskovpligten i det pågældende
område blev ophævet i forbindelse med rydning af hindringer i ind- og udflyvningskorridorerne til sygehusets heliport. Imidlertid er der stadig fastlagt
en skovbyggelinje i dele af området.
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Denne skovbyggelinje forudsættes ophævet forud for anvendelse af området. Dette er gjort umiddelbar øst og vest for det aktuelle område, der er
omfattet af lokalplan nr. 39. En eventuel ophævelse af skovbyggelinjen på
disse arealer vurderes således ikke at give anledning til en nævneværdig
miljøpåvirkning.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Påvirkning
Hele sygehusområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
I lokalplan nr. 39 er der redegjort for lokalplanområdets forhold og tiltag i
forhold til dette.
Området på ca. 1,2 ha. som inddrages med nærværende planlægning, ligger
ligeledes i et område med særlige drikkevandsinteresser. Som i resten af
lokalplanområdet omfattes det pågældende areal af bestemmelserne i lokalplan nr. 39 om at p-arealer skal etableres med fast belægning og at regnvand og spildevand herfra skal opsamles og ledes gennem en olie- og benzinudskiller inden det bortledes, hvorved drikkevandsinteresserne tilgodeses.
Oversvømmelsesrisiko
Lokalplanområdet har ikke udfordringer i forhold til oversvømmelse da Sygehuset er placeret på en lokal højderyg. Der er således ikke væsentlig risiko
for oversvømmelse i lokalplanområdet. Nærheden til åløb og lavninger har
imidlertid betydning uden for lokalplanområdet.
Påvirkning
Sygehus Sønderjylland ligger på en lokal højderyg, hvilket betyder at regn
- og overfladevand kan skabe uhensigtsmæssige forhold uden for rammeområdet. Regn- og overfladevand fra parkeringsarealerne i delområde IV, har en
løbsretning mod syd. Det betyder at regn- og overfladevand fra disse arealer
løber til de omgivende arealer syd for parkeringspladsen, videre i Tjærebækken og derfra mod syd med konsekvenser for åløb i Aabenraa by, herunder
Mølleåen. Alternativt løber overfladevandet via de etablerede vejgrøfter til
regnvandsledningen i lokalplanområdets sydøstlige del.
Udledningen fra ny parkeringsplads kræver en udledningstilladelse eller tilslutningstilladelse. Et krav, der kan blive stillet i den forbindelse er, at udledningen skal forsinkes, så afstrømning bliver i en størrelsesorden lig naturlig
afstrømning. Det skyldes bl.a. at de modtagende vandløb i dag (2019) vurderes at være hydrauliske belastede. Endvidere giver en for stor udledning
risiko for erosion i vandløbene.
Konklusion
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at lokalplanens og kommuneplantillæggets gennemførelse ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger,
der giver anledning til, at der skal foretages en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsesdatoen.
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Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks.
stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der
berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland, Arkæologi
Haderslev kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om
byggeriet kan fortsætte.
Tilladelse efter Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der skal
udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune. Grave- og anlægsarbejde
kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, idet arealet ligger
indenfor indvindingsopland til vandværk og indenfor område med særlige
drikkevandsinteresser.
Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Udledning af regn- og overfladevand til det omgivende miljø kræver en særskilt udledningstilladelse. Tilslutning af regn- og overfladevand til det offentlige regnvandssystem kræver særskilt tilslutningstilladelse.
Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser mv. kræver, at der indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
Tilladelse efter Spildevandsplanen
Anlæg og byggeri hen over den på kortbilag 5 viste spildevandsledning forudsætter tilladelse fra Arwos. Tilslutning af regn- og overfladevand til det
offentlige regnvandssystem kræver særskilt tilslutningstilladelse.
Tilladelse/dispensation efter Naturbeskyttelsesloven
Miljøstyrelsen kan anmodes om reduktion af §17 skovbyggelinjen. Kommunen er myndighed på dispensationer i forhold til skovbyggelinjen.
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 med senere
ændringer - § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.
I henhold til Miljøvurderingsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018
med senere ændringer - § 17, stk. 2, kan kun retlige spørgsmål påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft
hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over, at Byrådet
efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettigede er
enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over afgørelser vedr. forslag til lokalplan eller forslag til
kommuneplantillæg, kan du klage til Planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelse om at ikke miljøvurdere planerne, kan
du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det gør du ved at oprette en klage i Klageportalen. Indgang til Klageportalen
findes via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer. Planklagenævnet kan tilbagebetale gebyret, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. En klage
anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre Planklagenævnet
eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Planklagenævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder
fra afgørelsens modtagelse.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
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Lokalplan nr. 39-1
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde med
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