Lokalplan nr. 123
Offentlig service og kulturfunktioner i
Nygadebygningerne i Aabenraa
Vedtaget af Aabenraa byråd den 24. april 2019.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse. En lokalplan indebærer ikke
handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med
fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har
som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 4 uger,
inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil høringsperiodens afslutning
har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og
bemærkninger til lokalplanforslaget.
Klagevejledning
Efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages til Natur- og
Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages
over spørgsmål om planforslagets eller den endeligt vedtagne plans
lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af
planforslaget eller den endeligt vedtagne plan.
Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller
rimelighed.
Klagen skal være skriftlig og sendes til Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2,
6200 Aabenraa eller pr. mail: plan@aabenraa.dk. Kommunen videresender
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af
Aabenraa Kommune inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af
planen. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Hvis du vil indbringe spørgsmål om planen er lovligt tilvejebragt eller
offentliggjort, eller spørgsmål om byrådets afgørelse vedrørende
miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for
den endeligt vedtagne plans offentliggørelse.
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Indledning
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at muliggøre flytning
af hjemmeplejen / sygeplejen til de tiloversblevne bygninger, som har
huset 10. klasserne og Ungdomsskolen i kulturområdet ved den tidligere
Nygadeskole i Aabenraa.
Formålet med denne lokalplan er at fastlægge anvendelsen i området til
offentlige formål, at fastlægge vej- og trafikstrukturen i området samt
fastlægge bevarende bestemmelser for bygninger og træer.
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. 123 har været offentligt fremlagt fra den 8.
februar 2019 til den 15. marts 2019. I forbindelsen med den offentlige
fremlæggelse indkom der 10 høringssvar og bemærkninger.
Indsigelserne rettede sig hovedsagligt mod de trafikale forhold, anvendelsesændringen og bevaringsværdig bebyggelse.
Byrådet har som følge af de indkomne indsigelser og bemærkninger
besluttet at foretage nogle mindre ændringer af lokalplanen i forbindelse
med den endelige vedtagelse.
Ændringerne omhandler de trafikale forhold, hvor kørselsretningen
gennem gårdrummet vendes samt en præcisering af bestemmelserne for
bevaringsværdig bebyggelse.
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Lokalplan nr. 123 - Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i Aabenraa
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at udlægge området til offentlige formål i form af kulturcenter,
undervisning, administration og service med dertil knyttede fri- og
p-arealer,
at fastlægge den trafikale struktur i området,
at fastlægge principper for en hensigtsmæssig vej- og stistruktur i
området,
at sikre tilpasning af nybyggeri til den bevaringsværdige
bygningsmasse og bymæssige sammenhæng,
at sikre, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens
ydre fremtræden tages hensyn til bygningernes arkitektur,
nabobebyggelser og den bymæssige sammenhæng som helhed, og
at sikre bevaringsværdige bygninger og beplantning.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Aabenraa, Aabenraa
Matrikel nr. 133 samt del af matrikel nr. 7000al
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 10. januar
2019 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3

Lokalplanområdet ligger i byzone og opretholdes i byzone ved
lokalplanens endelige vedtagelse.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål i form af
kulturcenter, undervisning, administration og service med dertil
knyttede fri- og p-arealer.

3.2

Der må ikke foregå aktiviteter i området, der ikke kan indpasses i
miljøklasse 1-2.

3.3

Inden for området kan der opføres transformatorstationer og andre
tekniske anlæg, der er nødvendig for områdets forsyning.

4

Udstykninger

4.1

Udstykninger må kun finde sted i det omfang, det er i
overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

4.2

Nye grunde må kun udstykkes under forudsætning af, at der kan
opretholdes uhindret adgang til bagsiden af gågadens bebyggelse
langs med lokalplanområdets østlige afgrænsning.

5
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Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nygade og Skolevej efter
principperne som vist på kortbilag 2.

5.2

Veje og stier skal udlægges / opretholdes i princippet som vist på
kortbilag 2.

5.3

Vejstrækning A-B forbinder Nygade med Skolevej, hvorfra der er
videre forbindelse til Wollesgyde.
Vejstrækning C-D betjener parkeringspladserne i gården.
Vejadgangen til p-pladserne på Skolevej og i den sydlige del af
lokalplanområdet skal ske via den dobbeltrettede vejstrækning A-B.
Vejadgangen til p-pladsen i gården skal ske via den ensrettede
vejstrækning C-D med indkørsel fra syd og udkørsel til Nygade, som
vist principielt på kortbilag 2.

5.4

Udkørsel fra lokalplanområdet til Nygade må kun ske som højresving
mod Klinkbjerg, som vist principielt på kortbilag 2.

5.5

Der skal opretholdes en fodgængerforbindelse gennem
lokalplanområdet fra Skolevej til Nygade som vist principielt på
kortbilag 2.

5.6

Der skal etableres parkeringspladser til biler og cykler i henhold til
Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende parkeringsvedtægt.

5.7

Uanset mulighederne i § 5.6 skal der reserveres mindst 15 p-pladser
inden for lokalplanområdet til de eksisterende aktiviteter i området.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 125 for området under ét.

6.2

Bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager + udnyttet tagetage.

6.3

Øvrig fritliggende bebyggelse som cykelskure, affaldsskure og
lignende må kun opføres i 1 etage.
Bebyggelse må ikke opføres med en højde, der overstiger 15 meter.
Øvrig fritliggende bebyggelse som cykelskure, affaldsskure og
lignende må ikke opføres med en højde, der overstiger 4,5 meter.

6.4

Der må opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets
forsyning og drift, som eks. transformerstation og pumpestation.
Disse bygninger skal indpasses i omgivelserne og afskærmes med
hegn i træ eller tegl eller beplantning.

6.5

Bygningsreglementets bestemmelser vedr. det skrå højdegrænseplan
i forhold til naboskel og modstående vejside er ikke gældende for
lokalplanområdet.

7

6

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Facader skal udføres i teglsten og fremstå i blank mur eller som
pudset eller vandskuret murværk. Mindre partier må udføres i andre
materialer som f.eks. zink, kobber, glas, og fibercement. Nybyggeri
må desuden opføres i glas, beton, stål og aluminium – dette gælder
dog ikke ved genopførelse af bevaringsværdig bebyggelse jf. § 7.12.

7.2

Facader på mindre bygninger som f.eks. cykelskure, affaldsskure og
lignende må fremstå i træ, glas, metal, fibercement, teglsten eller
fremstå pudset eller vandskuret.

7.3

Facader og hegn må kun fremtræde i farverne sort, grå, hvid, eller
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naturmaterialers naturfarve (imprægnerede overflader anses ikke for
naturfarve).
7.4

Tage skal opføres med en hældning på mindst 45 grader. Mindre
bygninger som f.eks. cykelskure, affaldsskure og lignende er
undtaget herfor.

7.5

Tagbeklædning skal udføres af røde vingetegltagsten svarende til
dansk standardstørrelse eller naturskifer. Ved nybyggeri må tage
desuden dækkes med zink eller kobber – dette gælder dog ikke ved
genopførelse af bevaringsværdig bebyggelse jf. § 7.12.
Flade tage og tage med lav taghældning på ikke bevaringsværdig
bebyggelse må desuden udføres med tagpap eller udføres som
grønne tage.

* Vejledende glansværdi for tage er 30.

7.6

Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, herunder
glaserede eller ædelengoberede tagsten.*

7.7

Solenergianlæg må etableres på tage og skal følge tagfladens
hældning. Solenergianlæg skal etableres i rektangulære flader.
Solenergianlæg må ikke etableres på bevaringsværdig bebyggelse.

7.8

Vinduer, døre og porte i nybyggeri må kun udføres i træ og malet
aluminium. I bevaringsværdige bygninger skal vinduer udføres i
træ med rammer og sprosser, som er i overensstemmelse med
bygningens arkitektur. Tagvinduer skal ligge plant med tagfladen og
tilpasses de bevaringsværdige bygninger.

7.9

Kviste på bevaringsværdig bebyggelse skal tilpasses den
bevaringsværdige bebyggelse i området. Kviste skal udføres helt i
zink eller kobber. Taskekviste og hejsekviste må dækkes med røde
vingetegltagsten og flunke udføres i listeopdelt bræddebeklædning.
Kviste på nybyggeri er undtaget fra ovenstående.

7.10

Tagrender, nedløbsrør, inddækninger og lignende skal udføres i zink.

7.11

Skiltning må kun ske i henhold til Byens Huse - vejledning - skilte og
facader i Aabenraa bymidte, eller senere opdateret vejledning.

7.12

Samtlige forhold vedr. bevaringsværdig bebyggelses ydre
fremtræden kræver forudgående godkendelse fra Aabenraa
Kommune. Vejledning til istandsættelse af de bevaringsværdige
bygninger i Aabenraa og Stilblade for købstadens bevaringsværdige
bygninger indgår i behandlingen af de enkelte sager.

8
8.1

Ubebyggede arealer
Inden for lokalplanområdet skal der tilvejebringes udendørs
opholdsareal svarende til mindst 10 % af bruttoetagearealet.
Opholdsarealerne skal indrettes så der opnås kvalitetsmæssigt gode
forhold med hensyn til lys, skygge, læ, indbliksgener, beplantning og
belægning.
Altaner og tagterrasser kan indgå i beregningen af opholdsarealer
efter reglerne i bygningsreglementet.

8.2

De på kortbilag 2 markerede træer er bevaringsværdige, fordi de er
karakterskabende eller ikoniske for stedet, og må ikke fældes eller
beskæres (udover almindelig pleje) uden byrådets tilladelse.
I forbindelse med sygdom, aldring eller force majeure-lignende
forhold, der betinger fældning af de bevaringsværdige træer, skal
der plantes nye karaktergivende træer som erstatning. Dette
forudsætter også byrådets tilladelse.

8.3

I skel må der etableres hegn i form af teglstensmure afdækket med
røde vingetegltagsten, tætte og malede træhegn eller løvtræshæk.
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Højden på hegn må ikke overstige 1,8 meter.

8.4

Arealer til oplag og containere skal afskærmes af hegn jf. § 8.3.

8.5

Belysning af ubebyggede arealer må kun finde sted med lav
belysning som f.eks. med parklygter eller belysningsarmaturer
placeret på mure. Lyspunkthøjden må ikke overstige 4,5 meter.

9

Bygningsbevaring

9.1

De bygninger der er markeret som bevaringsværdige jf.
Kommuneatlas Aabenraa på kortbilag 2, må ikke nedrives, ombygges
eller på anden måde ændres udvendigt uden Byrådets tilladelse.

9.2

Ved om- og tilbygning skal ejendommens arkitektur, materialevalg
samt proportioner på vinduer og døre respekteres.

10

10.1

11

11.1

12
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Ophævelse af lokalplaner
Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 123 ophæves
lokalplan M98, vedtaget af Aabenraa Kommune i juni 2001, for så
vidt angår den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Forudsætninger for ibrugtagning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret / anvist
parkeringspladser i henhold til lokalplanens § 5.6.

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

Lokalplanens retsvirkninger
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Vedtagelsespåtegning
Lokalplan nr. 123 er vedtaget af Aabenraa byråd den 24. april 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
0
250Ramsherred
500
1.000 Meter
Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Aabenraa mellem
og Nygade. Området indgår i den historiske bykerne og ligger i tilknytning til
byens kommercielle centrum omkring Ramsherred og Storegade.

Eksisterende forhold
Hele lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan M98.
Lokalplan M98 blev vedtaget i 2001 og fastlægger generelt anvendelsen
i området til cityformål, boliger samt offentlige og almene formål.
Nærværende lokalplanområde udgør delområde D i Lokalplan M98.
Bebyggelsen omkring lokalplanområdet består primært af karrebebyggelse
med sluttede facadelinjer langs de omkransende gader. Inden for
lokalplanområdet er de tidligere skolebygninger dog trukket lidt tilbage fra
gadelinjen.
Skolevej og passager fra Nygade og Wollesgyde giver adgang til
lokalplanområdet, som udgøres af den gamle Nygadeskole.
Nygadeskolen blev, med lokalplan nr. M98 udlagt som kulturcenter og
anvendes i dag bl.a. som musikskole, koncertsted og kulturhus. I en
årrække lå også Aabenraa Kommunes 10. klasses skole og ungdomsskole
i området og havde til huse i de to bygninger, der orienterer sig mod
Skolevej. Denne funktion er dog fraflyttet området, hvorved disse bygninger
nu står tomme.
Områdets offentlige ubebyggede arealer anvendes primært til parkering. Dog
er der anlagt opholdsarealer på sydsiden af Nygadehuset, ligesom en del af
den gamle skolegård er anlagt som opholdsarealer. Området fremstår som
en fuldt udbygget og integreret del af midtbyen.

Fremtidige forhold
Aabenraa Kommune ønsker mulighed for at flytte hjemmeplejen og
sygeplejen ind i de tomme bygninger, der tidligere har huset 10. klasserne
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og ungdomsskolen i Aabenraa. Disse bygninger er orienteret mod Skolevej
og udgør den østlige del af den gamle Nygadeskole. De øvrige aktiviteter
som bl.a. rummer Musikskolen og Nygadehuset forbliver i området.
Anvendelsesmulighederne for lokalplanområdet, er defineret forholdsvist
stramt i lokalplan M98. Således må området kun anvendes til offentlige
formål i form af kulturcenter, undervisning og dertil knyttede friarealer.
Dette muliggør ikke ønsket om at flytte hjemmeplejen og sygeplejen til
området, hvorfor denne lokalplan udarbejdes.
Lokalplanområdets bygningsmæssige karakter og anvendelse opretholdes
som udgangspunkt som beskrevet i afsnittet eksisterende forhold.
Dog ønskes der mulighed for at udvide anvendelsesmulighederne i
området, således at det også kan anvendes til offentlige formål i form af
administration og service til hjemmeplejen og sygeplejen.
Denne ønskede anvendelse medfører desuden en ændring af de trafikale
og parkeringsmæssige forhold i området, idet en del af skolegården skal
omdannes til parkeringspladser for at kunne tilvejebringe et tilstrækkeligt
antal p-pladser til at rumme hjemmeplejens tjenestebiler.
Lokalplanen har derfor til formål at opdatere plangrundlaget som er defineret
i lokalplan M98. Lokalplanen skal således fastlægge anvendelsen i området
til offentlige formål i form af kulturcenter, undervisning, administration og
service med dertil knyttede fri- og p-arealer.
Lokalplanen skal ligeledes fastlægge bestemmelser vedrørende udlæg og
etablering af parkeringspladser og trafikalt flow i området for at mindske
generne ved en øget trafik til og fra området.
Et andet formål med lokalplanen er at sikre den bevaringsværdige
bebyggelse og beplantning i området.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Nygade, mod syd af bebyggelsen
langs nordsiden af Jomfrugang og Vægterpladsen, mod øst af Skolevej og
bebyggelsen langs vestsiden af Ramsherred samt mod nord af bebyggelsen
langs sydsiden af Wollesgyde.
Lokalplanen omfatter matrikel nr. 133 Aabenraa Ejerlav, Aabenraa
samt en del af vejmatriklen 7000al, også Aabenraa Ejerlav, Aabenraa.
Lokalplanområdet udgør ca. 0,75 ha. Områdets afgrænsning fremgår af
kortbilag 1.
Området ligger i byzone og forbliver i byzone ved lokalplanens vedtagelse.
Områdets anvendelse
Anvendelsen i lokalplanområdet fastlægges til offentlige og almene formål
i form at kulturelle aktiviteter, undervisning, administration og service med
dertil knyttede fri- og p-arealer. Der må ikke foregå aktiviteter i området,
der ikke kan indpasses i miljøklasse 1-2.
Udstykning
Lokalplanen indeholder ikke særlige bestemmelser vedrørende udstykning,
idet der må foretages udstykninger i det omfang, det er i overensstemmelse
med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.
Veje, stier og parkering
Der fastlægges principper for trafikkens afvikling til og fra lokalplanområdet
som vist på kortbilag 2. Baggrunden for at regulere trafikken i området
er, at ønsket om at flytte hjemmeplejen og sygeplejen til området vil
medføre et behov for etablering / reservering af ca. 52 p-pladser til
tjenestebiler i lokalplanområdet. Dette store antal biler forlader området
på tilnærmelsesvist samme tid om morgenen og i forskelligt omfang i
forbindelse med vagtskifte. Derfor vil trafikbelastningen i disse perioder
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være mærkbar, og vil kunne give anledning til trafikale udfordringer og
usikre situationer, idet Nygade og lokalplanområdet også benyttes af bløde
trafikanter til bl.a. institutionerne længere mod syd og skolerne mod vest.
Derfor skal det sikres, at trafikken i disse perioder afvikles bedst muligt.
Lokalplanen fastlægger således bestemmelser om trafikkens afvikling inden
for området samt bestemmelser om trafikkens afvikling væk fra området.
Således vil der fortsat være vejadgang til lokalplanområdet og p-pladserne
på Skolevej fra både Nygade og Skolevej (via Wollesgyde). Til p-pladserne i
gården etableres der en ny indkørsel fra syd. Herved kan trafikken gennem
gården ensrettes, således at der kun bliver udkørsel fra gården til Nygade
via den eksisterende vejadgang til gården. Al udkørsel fra lokalplanområdet
til Nygade bliver med krav om højresving, således at trafikken ledes mod
nord til Klinkbjerg og Borgmester Finks Gade for at aflaste vejnettet mod syd
(Nygade / Persillegade).
På det smalle stykke mellem Klinkbjerg og Nygade ved udkørslen fra
Wollesgyde (uden for lokalplanområdet) vil der, gennem trafikplanlægningen, blive etableret en prioriteret forkørselsret mod nord, således at
trafikken kan afvikles effektivt og sikkert.
Lokalplanen sikrer, at der opretholdes en øst- vestgående fodgængerforbindelse mellem Nygade og Skolevej, således at der fortsat kan
tilvejebringes en sikker forbindelse gennem området for bløde trafikanter.
Lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres parkeringspladser for biler
og cykler i henhold til den til enhver tid gældende parkeringsvedtægt for
Aabenraa Kommune, ligesom parkeringspladser, som udgangspunkt, skal
etableres inden for lokalplanområdet. Hvis dette imidlertid ikke er muligt
i fuldt omfang, gives der mulighed for at indbetale til en parkeringsfond,
således at parkering for biler delvist kan anvises andre steder i nærområdet.
Uanset denne mulighed, skal det sikres, at alle funktionerne i området kan
råde over et antal p-pladser inden for lokalplanområdet. Derfor skal mindst
15 p-pladser reserveres inden for lokalplanområdet til de eksisterende
aktiviteter i området.
Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanen fastlægger bestemmelser om højde og bebyggelsesprocent
med udgangspunkt i at lokalplanområdet stort set er udbygget, hvorved
der primært kan blive tale om om- og tilbygninger samt nybyggeri i form af
genopførelse og nyopførelse af mindre bygninger som f.eks. cykelskure og
lignende.
Bebyggelsesprocenten fastlægges til 125 for området under ét og etageantallet må ikke overstige 3 etager med udnyttet tagetage.
Bygningsreglementets bestemmelser vedr. det skrå højdegrænseplan
i forhold til naboskel og modstående vejside er ikke gældende for
lokalplanområdet.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Ny bebyggelse skal proportionsmæssigt tilpasses områdets
bevaringsværdige bebyggelse og bebyggelsesstruktur, men samtidigt
skal der være mulighed for at opføre nybyggeri i et nutidigt formsprog.
Nedenstående bestemmelser vedr. materialer skal understøtte dette.
Ydervægge skal opføres i teglsten og fremstå i blank mur eller som
vandskuret eller pudset murværk. Facader må desuden fremstå i glas, stål
eller aluminium. Til mindre bygningsdele kan der anvendes andre materialer.
Tage skal dækkes med røde vingetegltagsten eller skifer. Ved nybyggeri kan
tage desuden dækkes med zink eller kobber. På tage med lav taghældning
kan der desuden anvendes sort tagpap.
Kviste skal, som hovedregel, udføres med beklædning i zink eller kobber.
Vinduer og døre skal udføres i træ og males. Ved nybyggeri kan vinduer og
døre i andre materialer tillades.
Ved opsætning af skilte, markiser, bygningers farvevalg mv. henvises
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til vejledningen ”Byens Huse”, som indgår i Aabenraa Kommunes
administrationsgrundlag i behandling af byggesager.
Ubebyggede arealer
I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser skal de udendørs
opholdsarealer udgøre mindst 10 % af det samlede erhvervsareal. Der stilles
krav til, at opholdsarealer skal indrettes, så der opnås kvalitetsmæssigt
gode forhold med hensyn til lys, skygge, læ, indbliksgener, beplantning
og belægning. Altaner og tagterrasser kan indgå i beregningen af
opholdsarealer efter reglerne i bygningsreglementet.
For områdets øvrige ubebyggede arealer fastlægges der bestemmelser,
som skal sikre, at området opretholdes med et ryddeligt udtryk. Derfor skal
arealer til oplag og containere afskærmes af hegn eller beplantning.
Bevaring og kulturmiljø
Kommuneatlas Aabenraa udpeger alle 4 bygninger i lokalplanområdet som
bevaringsværdige i kategori 4.
Disse bygninger må ikke nedrives, og der må ikke foretages udvendige
ændringer uden Byrådets forudgående tilladelse. Bygningerne er markeret
på kortbilag 2.
Ved udskiftning og ombygning skal ejendommens arkitektur, med hensyn til
materialevalg og proportionering / opdeling af vinduer og døre, respekteres.
Byrådet skal således søges om tilladelse til ændring / udskiftning af tage,
kviste, vinduer, døre og porte samt ændringer af murværket, herunder
overfladebehandling.
For at sikre, at bevaringsværdig bebyggelse genopføres nænsomt,
indeholder lokalplanen bestemmelser, som begrænser muligheden for
anvendelse af andre for bebyggelsen fremmede materialer ved genopførelse
efter f.eks. brand.
I lokalplanområdet er der desuden udpeget tre bevaringsværdige træer, som
ikke må fældes eller beskæres uden forudgående tilladelse fra Byrådet.
Både bevaringsværdige bygninger og træer sikres gennem bevaringsbestemmelser i nærværende lokalplan.
Lokalplanområdet indgår i kulturmiljø ”Bevaringsværdig bystruktur:
Aabenraa”.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet er i kommuneplanen omfattet af rammerne
rammeområdet 1.1.006.C, Ramsherred - Nygade. Anvendelsen i området
er fastlagt til centerformål, nærmere betegnet bycenter, dagligvare- og
udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og
anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig
påvirkning af de nærmeste omgivelser. Den maksimalt tilladte miljøklasse er
fastlagt til 2.
I rammeområdet er der registreret en restrummelighed for nybyggeri og
omdannelse til detailhandel på 400 m2. Butiksstørrelsen for den enkelte
butik må ikke overstige 2.000 m2.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 170 og
grundstørrelsens minimum er 300 m2. Bebyggelsens højde er maks. 15
meter og etageantal er maks. 4.
Lokalplanens anvendelsesmuligheder er i overensstemmelse med
kommuneplanens rammebestemmelser.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af Lokalplan M98, vedtaget af Aabenraa Kommune i
juni 2001. Lokalplanen ophæves for så vidt angår den del, der er omfattet af
nærværende Lokalplan nr. 123 ved dennes endelige vedtagelse.
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Servitutter
Lokalplanen ophæver ingen servitutter.
Arkæologi
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har foretaget arkivalsk kontrol
og arkæologisk vurdering af det berørte område og følgende udtalelse i
henhold til museumslovens § 25:
Lokalplanen dækker de såkaldte Nygadebygninger, en tidligere skole
beliggende mellem Nygade og Skolevej, nord for Vægterpladsen.
Området er dermed beliggende uden for den middelalderlige by, hvis
nordgrænse antages at være Store og Lille Pottergade. Først i løbet af 15- og
1600-tallet menes byen at være vokset ud over denne nordlige afgrænsning,
hovedsageligt langs Ramsherred og Nygade. Hvordan området mellem
disse to gadeforløb er blevet udfyldt med bebyggelse efter middelalderen er
ikke kendt, men i løbet af århundrederne efter middelalderen må området
være blevet bebygget med baggårde, værksteder og lignende. Det store
skolebyggeri har dog sandsynligvis ødelagt meget af dette.
Der vil altså være en vis, men mindre risiko for, ved anlægsarbejder under
nuværende jordniveau inden for lokalplanområdet, at støde på jordfaste
fortidsminder fra tiden efter middelalderen, der vil være omfattet af
museumslovens § 27. I henhold til museumsloven skal man, hvis man under
anlægsarbejde støder på et sådant fortidsminde, straks indstille arbejdet i
det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev.
Miljø
Jordforurening
Lokalplanområdet ligger i byzone, hvor jorden antages at være lettere
forurenet. Området er områdeklassificeret jf. jordforureningsloven.
Flytning af jord skal anmeldes. Ud over jordflytningsbekendtgørelsen skal
Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning
følges.
Grundvandsbeskyttelse
Der er ingen drikkevandsinteresser i området. Lokalplanens
anvendelsesmuligheder vurderes ikke at være til fare for forurening af
grundvandet.
Støj og vibrationer
Lokalplanens anvendelsesbestemmelser sikrer, at der ikke kan etableres
virksomheder over miljøklasse 2 i lokalplanområdet, hvorved det sikres, at
der ikke kan etableres støjende aktiviteter i området.
Natur
Natura 2000
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Nørreskov ca. 800
meter nord for lokalplanområdet. Nørreskov indgår i et større samlet
udpeget habitatområdet Bolderslev Skov og Uge Skov. Lokalplanens
realisering har ingen betydning for det pågældende område.
Kystnær byzone
Planområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen i Aabenraa.
I henhold til planloven skal det, inden for den kystnære del af byzonen,
vurderes, om der sker en væsentlig påvirkning af kystlandskabet og
omgivelserne.
Det vurderes, at realiseringen af lokalplanen ikke påvirker kystnærhedszonen
visuelt. Dette begrundes med, at området allerede er udbygget med høj
midtbybebyggelse, og at lokalplanens maksimale bygningshøjde på 15 meter
ikke vil påvirke kystlandskabet, da der ligger højere bebyggelse mellem
lokalplanområdet kysten, som vil skærme for indblikket til lokalplanområdet.
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Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa og ligger i et område, der
forsynes med fjernvarme. Der er derfor mulighed for, at ny bebyggelse kan
tilsluttes den kollektive varmeforsyning fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.
Vandforsyning
Området ligger inden for Arwos forsyningsområde. Ny bebyggelse skal
tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Aabenraa Kommune.
Således er den vestlige del af lokalplanområdet fælleskloakeret og den
østlige del er separatkloakeret.
Såfremt der skal ske ændringer i bebyggelsens interne afløbsforhold bør
disse udformes iht. en separering af regn- og spildevand. Der er gennemført
separeringsarbejder i hovedledningssystem i området i perioden 2017-2018.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholder m.v. i
henhold til gældende regulativ for erhvervsaffald.

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.

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

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, som fastlægger anvendelsen i området til offentlige formål i
form af kulturcenter, undervisning og dertil knyttede friarealer er omfattet
af pkt. 3. Der er derfor foretaget en screening af planen, som er udført i
henhold til lovens § 8, stk. 2, jf. bilag 3.
Screening
Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 123. Indledningsvist er det
vurderet, at den potentielle negative miljøpåvirkning er afgrænset til:
Sundhedstilstand og ulykkesrisiko
Trafikstøj / trafikpåvirkning
Konklusion
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at lokalplanens gennemførelse
ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, der giver anledning til, at der
skal foretages en miljøvurdering. Dog under forudsætning af, at de nævnte
afhjælpende tiltag gennemføres i både lokalplanområdet og i den trafikale
planlægning af området.
Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering blev offentliggjort
sammen med planforslaget. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.
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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 Slotsog 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
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.
Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser mv. kræver, at der indhentes
samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
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