Forslag
Lokalplan nr. 111
Boligområde ’Bøgelund’ ved Gamle
Tøndervej, Aabenraa
Offentlighedsperiode: 10. juli 2018 - 4. september 2018.
Fristen for at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 7. august 2018.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan 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.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Såfremt kommunen har besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering,
hvilket sker på baggrund af en miljøscreening af planerne, kan du klage over
denne afgørelse efter nedenstående klagevejledning.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder via et link på www.nmkn.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den
afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at etablere et nyt bynært og
attraktivt boligområde kaldet Bøgelund ved Gamle Tøndervej, Aabenraa.
Boligerne vil være beliggende ved skoven og tæt på skole, rideskole og
andre aktiviteter.
Lokalplanområdet er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan, hvorfor der
skal udarbejdes en lokalplan for projektet.
Formålet med lokalplanen er at sikre området anvendt til boligområde og
grønt område og sikre at området udnyttes og bebygges i respekt for de
landskabelige og naturgivne kvaliteter i området.
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. 111 er offentliggjort den 10. juli 2018. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den 4. september 2018 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 111
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at fastlægge områdets anvendelse til boliger og grønt område,
at sikre at området udnyttes og bebygges i respekt for de
landskabelige og naturgivne kvaliteter i området,
at sikre veje og stier i området.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kolstrup under Aabenraa
Matrikel nr.: 33
Matrikel nr.: 2803
samt dele af matrikel nr.: 7000e
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 5. februar
2018 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3
3.1

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området overføres ved
lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet inddeles i delområde 1 og 2 som vist på kortbilag
2.
Delområde 1 må kun anvendes til boligformål med åben-lav
boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse og tæt-lav
boligbebyggelse i form af kæde-, række- eller dobbelthuse.
Delområde 2 må kun anvendes til grønt område med stier,
naturlegeplads og regnvandsbassin samt eksisterende vej.

3.2

I delområde 1 kan der drives virksomhed, som almindeligvis kan
udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-,
revisor-, og arkitektvirksomhed og lign. liberalt erhverv samt
dagpleje og lign. under forudsætning af:
At virksomheden kun drives af den, der bebor den pågældende
ejendom,
At virksomheden efter Aabenraa Kommunes skøn drives på en sådan
måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres,
At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende,
At virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering.
Parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen
ikke medfører belastende trafik eller anden ulempe for de
omkringboende,
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3.3

4

At virksomheden højst udgør 25 % af etagearealet. At der højest
er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højest er 0,25 m2.
Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant
på virksomhedens husmur.
Der kan ikke tillades anden type virksomhed.

Udstykninger

4.1

Lokalplanområdet må udstykkes i overensstemmelse med
principperne vist på kortbilag 2.

4.2

Udstykningsplanen kan fraviges hvis dele af området anvendes til
tæt-lav boligbebyggelse.

4.3

Der må ikke udstykkes grunde mindre end 700 m2 til åben-lav
bebyggelse og 400 m2 til tæt-lav bebyggelse.

5

Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra tre nye boligveje med
overkørsel til Gamle Tøndervej i princip som vist på kortbilag 2.

5.2

Nye grunde skal have overkørsel til boligveje og må ikke have
overkørsel til Gamle Tøndervej. Der må kun etableres én overkørsel
for biler til hver grund. Overkørsel må have en maksimal bredde på 6
meter.

5.3

Til hver bolig skal der på egen grund anlægges mindst to
parkeringspladser jf. Aabenraa Kommunes parkeringsvedtægt.

5.4

Boligvejene skal udlægges med en bredde på mindst 10 m med
en kørebanebredde på 3,5 - 5 m. Vejene må kun udføres med fast
belægning i form af asfalt eller belægningssten.

5.5

For enden af hver boligvej udlægges areal til vendepladser udformet
efter vejreglerne.

5.6

Belysning af veje skal ske i henhold til Aabenraa Kommunes
belysningspolitik.

5.7

Der udlægges areal til stier, med en principiel beliggenhed som vist
på kortbilag 2. Stier skal anlægges med en bredde på mindst 2 m.

5.8

Der reserveres 6 m langs den nordlige side af lokalplanområdet, så
der er mulighed for at udvide Gl. Tøndervej.

6
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Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Boliger må kun opføres i delområde 1.

6.2

Ingen bebyggelse må opføres mellem skoven og den på kortbilag 2
viste skovbyggelinje.

6.3

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
30 % for åben-lav bebyggelse og 40 % for tæt-lav bebyggelse.

6.4

Boligerne må opføres i op til to etager og må ikke overstige 8,5 m.

6.5

Boliger må opføres i forskudte planer for at tilpasse sig terrænet.

6.6

Bygningshøjden på fritliggende garager, carporte, skure, udhuse og
lignende må have en maksimal højde på 3,5 m.

6.7

Bygningshøjden regnes fra et eller flere niveauplaner, som
fastsættes af bygningsmyndigheden med udgangspunkt i koterne på
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grunden.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Boliger skal opføres med facader i træ eller teglsten eller i andre
materialer, der fremstår pudsede eller vandskurede.

7.2

Facader skal fremstå i mørke nuancer eller sort. Facader i træ må
desuden fremstå i træets naturfarve.

7.3

Mindre facadepartier kan udføres i andre materialer. Disse må
maksimalt udgøre 20 % af det enkelte facadeareal.

7.4

Sokler må ikke være synlige mere end 50 cm over færdigt terræn.
Fritliggende kældre og lignende, der på grund af skrånende terræn
får hel eller delvis fri facade, skal således udføres som ydervægge i
samme materialer som øvrige facader på bygningen.

7.5

Tage skal udføres med tagsten, natur- eller etnernitskifer, sort
listetættet tagpap eller som begrønnet tag.

7.6

Tage skal udføres med taghældning mellem 25-45 grader eller som
flade tage med taghældning på makimalt 5 grader.

7.7

Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer herunder
glaserede eller ædelengoberede tagsten. Den maksimale glansværdi
er 30. Undtaget herfra er solenergianlæg og ovenlysvinduer.

7.8

Solceller og solfangere må etableres på tage og skal følge tagfladens
hældning. Endvidere skal solenergianlæg etableres i rektangulære
flader.

7.9

Der skal ved valg af solenergianlæg og materialer tages hensyn
til bebyggelsens karakter. Anlæggene må ikke give anledning til
væsentlige gener i forhold til omgivelserne.

7.10

Solenergianlæg på flade tage må maksimalt nå 50 cm op over
tagkant og skal holdes mindst 1 m. fra denne. Højden medregnes i
den samlede tilladte højde.

7.11

Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted udover navn
og husnummer. Ved virksomhedsdrift fra boliger kan dog tillades
skiltning i henhold til § 3.2.
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Ubebyggede arealer
Delområde 1:

1.1

Befæstelsesgrad på hver enkelt ejendom må maksimalt være 0,4.

8.1

Der kan anlægges terrasse, indkørsel og parkering i fast belægning
på den enkelte grund. Resten af grunden skal være af permeable
materialer.

8.2

Terrænet må reguleres med maksimalt +/- 2,0 m i forhold til
byggemodnet terræn omkring bygninger og op til 10 % af grundens
areal af hensyn til etablering af terrasser og skal udlignes herfra til
eksisterende terræn med hældning på maksimalt 1:3. Der må ikke
terrænreguleres tættere på skel end 0,5 m.

8.3

Der må ikke bygges støttemure.

8.4

Der må ikke anvendes materialer til opfyldning af terræn, der kan
give anledning til grundvandsforurening. Dette er også gældende for
delområde 2.

8.5

Hegn i skel må kun udføres som bøgehække.
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8.6

Hegn langs stiskel, vejskel og mod fælles opholdsareal skal holdes på
egen grund. Træer skal plantes mindst 2,5 m fra naboskel.

8.7

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må
ikke anvendes til oplagring eller placering af både, uindregistrerede
lastvogne, biler og campingvogne eller lignende. Dog er det tilladt at
have oplæg af mindre både som kanoer, kajakker og små joller på
maksimalt 14 fod.
Delområde 2:

8.8

Der må kun ske terrænregulering til stier, lege- og opholdsarealer og
regnvandshåndtering.

8.9

Området skal fremstå som ekstensivt plejede grønne områder med
naturpræg. Der kan plantes grupper af frugttræer og blandede
træer af stedstypiske arter, samt bærbuske. Der kan indrettes
naturlegeplads (kræver dispensation) og lege og aktivitetsarealer i
græs, sand, stenmel og grus eller tilsvarende (faldunderlag). Der må
opsættes skaldespande langs stien (kræver dispensation).

8.10

I den østlige del kan der etableres regnvandsbassin og
oversvømmelsesarealer til regnvand, der skal udformes landskabeligt
med permanent vandspejl. Bassin må udføres med maksimal
hældning på 1:5 og oversvømmelsesarealer med maksimal hældning
på 1:10.

9
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10

Ledningsanlæg
El- og telefonledninger, antennekabler og lignende til forsyning af
området skal fremføres som jordkabler.

Forudsætning for ibrugtagning

10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet
kloak, vand og el.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkering jf.
§ 5.

10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret grønne
arealer jf. § 8.

11
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Grundejerforening

11.1

Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet.

11.2

Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet beslutter dette.

11.3

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje,
stier, belysning, grønne områder og øvrige fællesarealer indenfor
lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og snerydning af
boligveje og stier.

11.4

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter
lovgivningen henlægges til foreningen.

11.5

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

Lokalplanens retsvirkninger
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 111 er vedtaget af Aabenraa byråd den 27. juni
2018.
Forslaget er offentliggjort den 10. juli 2018.
Pbv.
Thomas Andresen			
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende ved Gamle Tøndervej i den sydvestlige
udkant af Aabenraa by i forlængelse af eksisterende boligområde omkring
Tøndervej. Området er beliggende ved skoven og tæt på skole, rideskole og
andre aktiviteter.
Eksisterende staldbygning.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 3,9 ha. Området udgøres af en
hesteejendom ”Bøgelund” beliggende i landzone. Bebyggelsen med stuehus,
haveanlæg og staldbygning er beliggende i det nordøstlige hjørne af området. Bebyggelsen er et hvidmalet byggeri i 1,5 etage med sorte tage. Det
resterende område udgøres af marker, som primært benyttes til afgræsning.
Terrænet er skrånende fra ca. kote 22 mod øst og stigende mod vest til ca.
kote 44.

Gamle Tøndervej set fra
Tøndervej.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 33,
2803 og dele af 7000e Kolstrup under Aabenraa.
Området, som er beliggende i landzone, afgrænses mod nord, syd og øst af
skov. I den østlige del af området er der et regnvandsbassin. I den nordøstlige del af området er eksisterende bebyggelse. Området afgrænses mod øst
af byzone.

Områdets anvendelse
Regnvandsbasin. Lokalplan
området set fra øst mod vest.
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Området inddeles i to delområder som vist på kortbilag 2. Begge delområder
overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.
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Delområde 1 fastlægges til boliger.
Delområde 2 fastlægges til grønt område med stier, naturlegeplads og regnvandsbassin samt eksisterende vej.

Udstykning
Delområde 1 kan ved åben-lav bebyggelse udstykkes i princippet som vist på
kortbilag 2 til ejendomme til boligformål. Grundstørrelsen skal være mindst
700 m2 ved åben-lav bebyggelse og 400 m2 ved tæt-lav bebyggelse. Mindste størrelse på ny udstykning er baseret på kommuneplanrammen for Gamle Tøndervej. Der er fastsat en afstand på 25 m mellem fredskovgrænsen og
bebyggelse, for at sikre respektafstand til skoven.
De på kortbilag 2 viste afgrænsninger mellem de enkelte parceller ligger ikke
fast, ligesom vejenes eksakte placering heller ikke ligger fast. Ved tæt-lav
boligbebyggelse kan der opstå flere ejendomme end de på kortbilag 2 viste.

Veje, stier og parkering
Området skal vejbetjenes i princippet som vist på kortbilag 2 med tre boligveje fra nordsiden af lokalplanområdet i sydgående retning. De enkelte nye
boliger skal have overkørsel til de nye boligveje. Vejene udlægges i en bredde på mindst 10 m med en kørebanebredde på 3,5 - 5 m.
Parkeringspladser skal etableres på egen grund for at undgå parkering langs
vejkanten.
Der skal anlægges stier i princippet som vist på kortbilag 2. Der er således
mulighed for at færdes langs skovkanten i området. Stierne skal ligeledes
koble sig på eksisterende stier uden for området mod sydvest og øst. De
enkelte boligveje skal ligeledes tilkobles stien, så der er let adgang til stien
og de grønne områder.

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocenten er fastlagt i tråd med kommuneplanrammen for Gamle Tøndervej og er standard i forholdt til bygningsreglementet. For at holde
en respektafstand til fredskovsgrænsen skal ny bebyggelse placeres i en afstand på mindst 25 m fra fredsskovsgrænsen.
Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager i en højde der ikke overstiger 8,5 m
over fastlagt niveauplan, som fastlægges af kommunen. Byggeriet kan opføres i forskudte planer for at tilpasse sig terrænet på grunden. Mindre bygninger som skure, carporte og garager må opføres i op til 3,5 m.
Da der er stor niveauforskel i området, er der fastsat bestemmelser, således
at ny bebyggelse tilpasses terrænet. Der skal derfor med placering tages
hensyn til terrænet.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Der er indarbejdet bestemmelser for bebyggelsens udseende. Der stilles
yderligere krav om at tagmaterialer ikke må udføres i reflekterende materialer, for at modvirke potentielle gener ved genskin på taghældninger. Der
gives dertil mulighed for at anlægge energiproducerende flader såsom solcellepaneler plant på taget for at fremme brugen af vedvarende energi i bebyggelsen.

Ubebyggede arealer
For at bevare områdets grønne præg i delområde 1 indeholder lokalplanen
bestemmelser om levende hegn i form af bøgehække mellem skel.
Der må anlægges terrasse, indkørsel og parkering i fast belægning. Resten
skal være af permeable materialer af hensyn til nedsivning af regnvand.
Lokalplanen optager bestemmelse om muligheden for terrænregulering i
maksimalt +/- 2 m samt at terrænet mod naboskel ikke må udføres med en
hældning på mere end 1:3. Bestemmelsen giver mulighed for regulering af
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terræn i forholdt til fundering og lignende samtidig med at den sikrer naboer mod, at der ikke forekommer nabobebyggelse med forhøjning af terræn,
stort niveauspring i terræn mv. Der må ikke bygges støttemurer for at undgå
terrassering.
Delområde 2 udgør randområdet mellem skoven og nye boliggrunde og udlægges som et grønt område. Området skal fremstå som et ekstensivt plejet
naturområde, for at sikre en naturlig overgang til skoven. Området skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog etableres en naturlegeplads i området.
Der kan endvidere etableres regnvandsbassin og oversvømmelsesarealer
mod øst, da terrænet er lavest i dette område.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme nr. 1.1.232.B. Rammen udlægger området til boligformål i form af etage-, åben-lav og tæt-lav
bebyggelse.
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
% ved åben-lav og 40 % ved tæt-lav. Bebyggelsen må ikke opføres i mere
end 2 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Grundstørrelsen skal mindst være 700 m2 ved åben-lav og 400 m2 ved tæt-lav.
Nærværende lokalplan er således i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er ikke omfattet af gældende lokalplaner eller byplanvedtægter.

Servitutter
Der er ikke tinglyst servitutter der har betydning for lokalplanen.

Kystnær byzone
I henhold til Planlovens § 16 stk. 4, skal der for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der kan påvirke kysten visuelt, redegøres for
påvirkningen.
Lokalplanområdet er beliggende ca. 3 km fra kysten. Lokalplanen muliggør
bebyggelse i op til 8,5 m, men da der mellem kysten og lokalplanområdet er
bymæssig bebyggelse, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at en realisering af lokalplanen ikke visuelt vil påvirke kystlandskabet eller byens profil
set fra kysten.

Bevaring
Det eksisterende hus i lokalplanområdet er af bevaringsværdi 5.

Arkæologi
Museum Sønderjylland oplyser, at der ikke er registreret jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. I områderne omkring lokalplanområdet
er der registreret væsentlige jordfaste fortidsminder: Bopladser og gravhøje,
hvoraf nogle er fredede. Da bopladser har stor udstrækning og lokalplanområdet er beliggende højt i terrænet og tæt ved vand, hvor det i fortiden var
en foretrukket placering for bosteder, vurderes det, at der vil være risiko for
at påtræffe væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet efter Museumsloven § 27. Museet anbefaler en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet.
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Naturbeskyttelse og byggelinjer
Naturbeskyttelse
I lokalplan området findes en § 3 beskyttet sø. Søen ligger i delområde 2,
som er udlagt til grønt område og vurderes derfor ikke at blive påvirket af
lokalplanen.
I den sydøstlige del af lokalplan området og syd for lokalplan området løber
et offentligt vandløb (Hesselbæk) og et privat vandløb, som begge er § 3
beskyttet. Hesselbæk har et arbejdsbælte på 5 m.

Beskyttede sten- og jorddiger
Der findes beskyttede sten- og jorddiger langs den vestlige og sydlige afgrænsning af lokalplanområdet. Digerne er beliggende langs med skellet til
delområde 2, hvor der ikke må bebygges for at holde afstand til fredsskoven,
og det vurderes derfor at der ikke vil være en indvirkning på disse.

Skovbyggelinjer
Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af skovbyggelinje på 300 meter i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17. Skovbyggelinjen søges reduceret
til 25 meter i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse, med undtagelse af eksisterende ejendom, som søges helt undtaget fra skovbyggelinjen.
Kommunens anmodning om reduktion fremsendes til Miljøstyrelsen når lokalplanen er endeligt vedtaget.
Skovbyggelinjen skal fortsat gælde for delområde 2 og ligeledes 5 meter ind
på de grunde, som ligger op mod skovbrynet. Se kortbilag 2.
Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, det vil sige bygninger, skure, campingvogne, master m.v. Aabenraa Kommune er myndighed i forhold til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17.

Miljø
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening i lokalplan området. Arealet overføres
med lokalplanens vedtagelse til byzone og bliver dermed omfattet af områdeklassificering. Flytning og håndtering af jord skal anmeldes til kommunen
og skal ske iht. Jordflytningsbekendtgørelsen samt Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning.
Området kan søges udtaget fra områdeklassificeringen i henhold til Jordforureningslovens § 50a (Lov om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007),
hvis der ikke er noget der taler imod dette.

Landbrug
Der vil kunne opleves en værdiforringelse for de landbrug, der kommer tættere på det lokalplanlagte område, da de vil blive begrænset i deres udvidelsesmuligheder inden for husdyrsproduktion. Nærmeste landbrugsejendom
ligger ca. 1 km fra lokalplanområdet.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeplanen, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg hertil.
Kommunen skal dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen
opføres som en lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås huse,
hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i til en
hver til gældende bygningsreglement, p.t. BR15. Jf. Planlovens § 19 stk. 4.
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Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Arwos Vands forsyningsområde. Der skal
etableres nye tilslutninger, og der vil blive opkrævet et tilslutningsbidrag iht.
Arwos betalingsvedtægt.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet ligger uden for kloakopland og er ikke omfattet spildevandsplan 2014-2017, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg hertil.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Der skal sikres mulighed for tømning af affaldscontainere m.v. i henhold til
gældende regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.
Hvis opsætning af skaldespande langs stien i delområde 2, skal disse være
med låg for at undgå flugt af affald og tømmes hver 14 dag pga. indhold af
dagrenovationslignende affald.

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 screenes i forhold til ovenstående pkt. 3, da lokalplanen ikke er
omfattet af pkt. 1 og 2.

Screening/Scoping
Følgende parametre vurderes at have relevans for lokalplanens indvirkning
på miljøet:
- Trafikstøj
- Sten- og jorddiger
- Sundhedstilstand og ulykkesrisiko
Forholdene er gennemgået i efterfølgende afsnit, der behandler kendetegn
ved planens indvirkning på miljøet.

Trafikstøj
Der vil være en let øget trafik til boligområdet, idet vejen på nuværende
tidspunkt hovedsageligt benyttes af den nærliggende rideskole, p-plads til
mountainbike trail og landbrug. Det vurderes at støjniveauet vil ligge under
grænseværdien for byzone.

Sten- og jorddiger
Der skal tages hensyn til omkringliggende diger. Digerne er beliggende i den
østlige del af lokalplanområdet i delområde 2, hvor der ikke må bebygges.
Det vurderes derfor at der ikke vil være en indvirkning på disse, så længe at
denne zone opretholdes.
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Sundhedstilstand og Ulykkesrisiko
Da lokalplanområdet er omgivet af skov, skal der holdes en 25 m zone fra
skovbryn til bebyggelse, således at der vil være begrænset risiko for beboere
i tilfælde af væltende træer.
Realiseringen af planen medfører et øget antal trafikanter, der skal benytte
T-krydset ved Tøndervej og Gamle Tøndervej. Der skal sikres, at oversigtsforholdene ikke forringes, f.eks. ved en evt. etablering af støjskærme, beplantning eller lignende.

Konklusion
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at den negative miljøpåvirkning
er begrænset til:
Trafikstøj, sten- og jorddiger og sundhedstilstand og ulykkesrisiko.
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.

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 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 i henholdt til
kommunens Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa
Kommune. Grave- og anlægsarbejde kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, idet en del af 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.

Skovbyggelinje
Inden for skovbyggelinje må der i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17
ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.).
Aabenraa Kommune er myndighed i forhold til dispensation. Aabenraa Kommune vil i forbindelse med lokalplanen anmode Miljøstyrelsen om reduktion
af skovbyggelinjen som vist på kortbilag 2.

Landbrugsloven
Matrikelnummer 33 Kolstrup under Aabenraa er omfattet af landbrugspligt.
Den berørte ejendom er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme.
Landbrugspligten skal ophæves efter landbrugslovens bestemmelser i forbindelse med at ejendommen udstykkes og overgår til den planlagte anvendelse
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Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser, vareindlevering mv. kræver, at der
indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
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LOKALPLANOMRÅDETS
AFGRÆNSNING
DATO: 13.03.2019
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