vej

Kassø

Forslag
LOKALPLAN nr. 125
Erhvervsområde vest for Hjordkær

Offentlighedsperiode fra den 28. maj 2019 til den 23. juli 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, inden byrådet må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Klagevejledning
I henhold til Planlovens § 58, stk. 1 nr. 6, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du
f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan
derimod ikke klages over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne plan, kan du klage til
Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.naevneneshus.
dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den
afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og
1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er
ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din
anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet,
som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
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INDLEDNING

Indledning

§

Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 125 for erhvervsområde vest for Hjordkær.
Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit:
Redegørelsen

Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold.
Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning
og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering af de tilladelser
og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder.
Lokalplanbestemmelser

Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med
lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Kortbilag

Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold, der kan visualiseres.

Offentlighedsperiode

Forslaget til lokalplan nr. 125 og kommuneplantillæg nr. 29 er offentliggjort
den 28. maj 2019.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 23. juli 2019 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost til
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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LOKALPLANBESTEMMELSER

LOKALPLAN NR. 125

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

1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:

		at udlægge området til erhvervsområde i form af særligt arealkrævende
og strømforbrugende virksomhed,
at fastlægge bestemmelser for områdets vejbetjening,

		at fastlægge bestemmelser om grønne arealer og beplantning i områdets kant,
at sikre areal til regnvandsbassiner inden for området,
at sikre de væsentligste hensyn til drikkevandsinteresserne i forbindelse
med håndtering af regnvand.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 171 Sdr. Ønlev, Hjordkær.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 28.05.2019
udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone med offentliggørelse af den vedtagne endelige lokalplan.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdets primære anvendelse fastlægges til erhvervsformål i
form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed i miljøklasse 3-5 med tilhørende service-, administration- og logistikfunktioner og lignende, herunder mindre tekniske anlæg, som er nødvendige
for virksomhedens drift.
Derudover kan der etableres overnatningsfaciliteter for virksomhedens
tilknyttede ansatte på maksimalt 600 m2. Der må ikke etableres egentlige boliger.

3.2

I området kan der endvidere etableres tekniske anlæg i form af højspændingsstation, nødstrømsanlæg, varmegenvindingsbygning, generatorer, køleenheder og lignende.

3.3

Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg
herunder regnvandsbassiner og øvrige anlæg til LAR-løsninger, samt
støjafskærmning. Der kan endvidere etableres de for planområdet nødvendige oplag af byggepladsmaterialer i anlægsperioden.

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 125
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4.

Udstykninger

4.1

Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med lokalplanens områdegrænse.

4.2

Der kan dog ske selvstændig udstykning til højspændingsstation og varmegenvindingsanlæg og andre nødvendige tekniske anlæg. Derudover
kan der ske selvstændig udstykning til pumpestationer o. lign. med en
minimum grundstørrelse på 200 m2.
Udstykning skal ske så der kan sikres vejadgang til Kassøvej.

5.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1.

Primær vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Kassøvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der kan etableres venstresvingsbane ved
den primære vejadgang inden for lokalplanområdet. Vejreglernes krav
om oversigtsforhold skal overholdes.
Der kan etableres separat adgang til ny højspændingsstation, pumpestation o. lign. fra Kassøvej.
Der kan etableres 1-2 sekundære vejadgange fra Kassøvej til beredskab
og lignende, herunder midlertidige vejadgange i byggefasen.

5.2

Der kan anlægges interne veje for områdets drift. Interne veje og øvrige færdsels- og parkeringsarealer inden for OSD-området skal anlægges med fast impermeabel belægning og overfladevand skal opsamles,
jf. § 8.1, dog kan regnvand fra midlertidige veje, samt brand- og redningsveje afledes direkte og nedsives.

5.3

Der skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser på den enkelte grund, dog mindst:
Til administration: 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
Øvrige anvendelser: Der udlægges et passende antal P-pladser, som
vurderes i forhold til den konkrete anvendelse.
Inden for området skal der udlægges areal til parkeringspladser i henhold til Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende parkeringsvedtægt
(p.t. af juli 2017).

5.4		Der udlægges areal til sti langs sydsiden af Kassøvej i princippet som
vist på kortbilag 2.
Stiudlægget har en bredde på min. 6 m målt fra skel mod Kassøvej.
Såfremt der etableres venstresvingsbane, skal cykelstien trækkes tilbage.

Tilbagetrukket cykelsti, principskitse.

6

6.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60.

6.2

Bebyggelse må ikke opføres inden for det udlagte grønne forareal, jf. §
8.5 og kortbilag 2. Der kan dog etableres portneranlæg i forbindelse
med sikkerhedstjek ved indkørsel til området, vagtanlæg og mindre
bygninger til områdets drift samt tekniske forsyning. Højden på disse
må maks. være 8,5 m.

6.3

Bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 21 m målt
fra et eller flere niveauplaner, som fastsættes nærmere af bygningsmyndigheden.
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Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres tekniske
installationer, solenergianlæg og lignende samt mindre bygningsdele
såsom skorstene, elevatortårne og lignende, samt fritstående skorsten.
Installationer og afskærmning af disse på tage kan opføres med en høj
de på op til 5 m over tagryg.
6.4

Fritstående el-tekniske anlæg i forbindelse med højspændingsstation,
som fx koblingsanlæg, samleskinner mv. må ikke opføres med større
højde end 12 m. Dog kan lynfangsmaster og galger gives en højde på
maksimalt 27 m.
Ved opstilling af nye højspændingsmaster kan disse gives en højde på
op til 40 m.

6.5

Der kan etableres støjafskærmning i form af faste mure eller jordvolde
i nødvendig højde, såfremt disse er nødvendige.

Bebyggel
7. Bebyggelsens ydre fremtræden
Facader
7.1
Bebyggelsen skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning,
materialevalg, farver m.v.
7.2

Udvendige bygningssider må udføres i en kombination af tunge og lette
facadesystemer afhængigt af den bagvedliggende funktion. Tunge materialer kan være tegl, beton eller pudsede facader. Lettere facadebeklædning kan være facadeplader (metal eller andet plademateriale)
eller lamelbeklædning (træ, metal, fiberbeton eller skærmtegl). Derudover kan facader fremstå med glaspartier.

7.3

Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i
hvidt eller sort, samt grå og blålige toner.

Tage
7.4
Tage skal udføres med en- eller tosidig taghældning, med forskudte
tagflader eller med fladt tag.
Til tagbeklædning må kun anvendes zink, aluminium, eternit, tagpap
eller grå/sorte natur- eller eternitskifer. Alternativt kan tage, der udføres som grønne tage, beklædes med mossedum, græstørv o. lign.
Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer.
7.5

Opsætning af solenergianlæg på tagflader er tilladt. Solenergianlæg
skal ligge plant med den tagflade, som de monteres eller indbygges på.
Dog må solenergianlæg på flade tage udføres med anden hældning end
tagfladen. Solenergianlæg skal endvidere overholde den maksimale
bygningshøjde, jf. § 6.3.

Skiltning
7.6
Den enkelte virksomhed må kun reklamere med virksomhedens navn
og logo. Der må ikke reklameres med enkeltprodukter og der må ikke
skiltes på tagflader.
7.7

Skilte må ikke være gennemlyste – kun skrift og logo må fremtræde
gennemlyste.

7.8

Der kan opsættes mindre henvisnings- og oplysningsskilte, samt nødvendige advarselsskilte omkring højspændingsstation og lignende.

7.9

Der kan kun opstilles ét fritstående skilt/en pylon med et areal over 1
m² pr. virksomhed ved adgangsvej til området. Skiltet må højst være 6
m højt målt fra terræn, og skiltefladens areal må ikke overstige 12 m².
Skilt/pylon må ikke placeres i oversigtsarealer ved vejadgang.

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 125
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8.

Ubebyggede arealer

Regnvandshåndtering
8.1
Alt overfladevand skal håndteres på grunden. Inden udledning til recipient skal der ske lokal forsinkelse af overfladevandet, jf. § 5.2 og 9.3,
dog kan regnvand fra midlertidige veje, samt brand- og redningsveje
afledes direkte og nedsives.
Der skal reserveres areal til regnvandsbassin uden for OSD-området.

Terrænregulering
8.2
Ved byggemodning af området kan terrænet udjævnes til plant niveau
på arealer til den enkelte bebyggelse og transformeranlæg mv.
8.3

8.4

Det færdige byggemodnede terræn må reguleres med +/- 1 m i forhold
til byggemodnet terræn indtil 5 m fra skel.
Dette gælder dog ikke ved etablering af jordvolde og regnvandsbassiner.
Der kan etableres jordvolde med beplantning. Volde må etableres med
en højde på maksimalt 5 m og en hældning på maksimalt 1:2.

Beplantning
8.5
Der udlægges et grønt forareal mod Kassøvej med en minimums bredde
på 25 m, som vist på kortbilag 2.
Det grønne forareal skal henligge som ekstensivt plejet græsareal og
der må ikke etableres bebyggelse, skiltning, faste hegn, parkering eller
belægning. Undtagelse herfra er etablering af vejadgang, jf. § 5.1, bebyggelse, jf. § 6.2, sikkerhedshegn jf. § 8.8 og skilt/pylon, jf. §§ 7.7 og
7.8 og midlertidige byggepladsskilte.
Inden for det grønne forareal kan der etableres spredt beplantning i
form af træer og buske.
8.6

Der skal etableres afskærmende beplantningsbælter med en bredde på
min. 10 m som vist i princippet på kortbilag 2.
Beplantningsbælter skal udføres i min. to rækkers tæt beplantning med
en blanding af løvfældende og stedsegrøn beplantning. Eksisterende
beplantning kan indgå heri.
Der kan endvidere etableres beplantning til afskærmning af fx koblingsog højspændingsstation samt udendørs oplag mv., jf. § 8.9.

8.7

Ubebyggede arealer, som ikke befæstes, skal anlægges med græs eller
anden beplantning.

Hegn
8.8
Der må opføres et sikkerhedshegn omkring bebyggelse og højspændingsanlæg i en højde op til 5 meter, dog kun 3 meter såfremt hegnet
ikke skjules af tæt beplantning.
Sikkerhedshegn skal så vidt muligt opføres på indersiden af beplantning
mod omgivelserne.
Port i sikkerhedshegn ved adgangsvej fra Kassøvej skal tilbagetrækkes
tilstrækkeligt til, at der er plads til ventende biler inden for området.
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Oplag
8.9
Affaldsstationer og udendørs oplag skal afskærmes mod omgivelserne
med beplantning, begrønnede trådhegn eller fast mur i samme materiale og farve som bebyggelsen, så de ikke er synlige fra offentlige veje.
Opbevaring af olie mv skal ske på befæstede arealer med opsamling af
overfladevand.
Belysning
8.10 Udendørs belysning, herunder belysning af bygningsdele, afskærmede
oplag, veje og parkeringsarealer mv., må etableres med en lyspunktshøjde på højst 6 m og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til
gene for omgivelserne.
Belysningen skal etableres som nedadrettet belysning med en maksimal udbredelsesgrad på 45 gr.
Der kan dog i forbindelse med højspændingsstation etableres udendørs
belysning til brug for servicearbejde med montering på lynfangsmaster
i op til 20 meters højde. Udbredelsesgrad må maksimalt være 25 gr.

9.

Miljø- og forsyningsforhold

9.1

Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj (p.t. vejledning
nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder”).

9.2

Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til
områdets forsyning, fx transformerstationer o. lign., såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og
omgivelserne.

9.3

Regnvand fra befæstede arealer som parkering, veje og nødstrømsanlæg inden for OSD-området skal opsamles og ledes til forsinkelsesbassin før udledning til recipient, jf. § 5.2 og § 8.1. Uden for OSD-området
kan der ske sporadisk nedsivning fra disse arealer.
Der skal reserveres areal til regnvandsbassin uden for OSD-området.

10. Forudsætninger for ibrugtagning
10.1 Overnatningsfaciliteter, jf. § 3.1, må ikke tages i brug, før det er dokumenteret at indendørs støjgrænseværdier er overholdt i overnatningsfaciliteterne.
10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret det nødvendige
antal parkeringspladser, jf. § 5.3.
10.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det relevante grønne forareal
og afskærmende beplantningsbælter er anlagt, jf. §§ 8.5 og 8.6.
10.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret relevant afledning af regnvand inkl. regnvandsbassin, jf. § 9.3.

11. Servitutter
11.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
11.2 Deklarationsbælte omkring kabelanlæg skal respekteres.
Anlægsarbejder inden for deklarationsbæltet skal aftales med Evonet.
AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 125
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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.

10

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 lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det
kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i det til enhver
tid gældende bygningsreglement.

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.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan nr. 125 er vedtaget endeligt af Aabenraa Byråd den
22. maj 2019.
Lokalplanforslaget er offentliggjort den 28. maj 2019.

Pbv

Thomas Andresen 		
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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RØDEKRO

Lokalplanområdets
placering
Aabenraa Kommune.

i

St.
Kassø

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet ligger i det åbne land vest for Hjordkær, jf. ovenstående
kort. Området grænser mod nord op til Kassøvej, hvorfra der er adgang til det
overordnede vejnet.
Nord for planområdet - på modsatte side af Kassøvej - findes et lokalplanlagt
areal med tilsvarende anvendelse omfattet af lokalplan nr. 88 med tillæg nr.
88-1, hvor et datacenter p.t. er under opførelse. Dette areal grænser mod
vest op til den eksisterende højspændingsstation Kassø, samt til en tilsvarende anvendelse omfattet af lokalplan nr. 89.
Lokalplanområdet grænser mod syd, øst og vest op til landbrugsarealer i det
åbne land. Fra planområdets østlige afgrænsning er der ca. 1 km til landsbyen
Hjordkær.

Baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at muliggøre etablering af virksomhed med tilhørende funktioner i umiddelbar nærhed af Højspændingsstation Kassø. Det er således lokalplanens formål at udlægge området til erhvervsområde i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende
virksomhed samt at fastlægge, at vejadgang til området sker fra Kassøvej.
Danmarks elnet har høj strømforsyningssikkerhed, og placeringen vest for
Hjordkær er valgt, da det ligger umiddelbart sydøst for Energinets Højspændingsstation Kassø, hvorved der opnås meget stor forsyningssikkerhed. Arealet nord for lokalplanområdet, som grænser op til Højspændingsstation Kassø,
er ligeledes udlagt til erhverv i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed, hvorved denne type erhverv allerede er at finde i nærområdet.
Aabenraa Kommune har ikke eksisterende ledige erhvervsarealer, der opfylder
lokaliseringskrav for denne type erhverv med hensyn til arealstørrelse og nærhed til overordnet elforsyning. Virksomheden vil bestå primært af store bygninger til virksomhedens primære aktiviteter, samt mindre service-, administration- og logistikfunktioner.
12
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Camma Larsen-Ledet Vej
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Luftfoto af eksisterende forhold.
Lokalplanens område er markeret
med hvide prikker.

For at sikre den nødvendige elforsyningssikkerhed skal der være mulighed for
at etablere ny højspændingsstation og nødstrømsanlæg i lokalplanområdet.
Ligeledes kan det blive aktuelt at opføre et varmegenvindingsanlæg, såfremt
det viser sig muligt at udnytte overskudsvarmen fra virksomhedens aktiviteter.
Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at området indpasses det omgivende åbne landskab. Dette sikres ved at stille krav til, at der forefindes beplantningsbælter i områdets kant, samt ved etablering af grønt forareal, der
indrettes som ekstensivt plejet græsareal med spredt beplantning af træer og
buske.
Endvidere er det lokalplanens formål at sikre de væsentligste hensyn til drikkevandsinteresserne i forbindelse med håndtering af regnvand. Dette sikres
med bestemmelser om, at regnvand fra befæstede arealer inden for OSDområdet skal opsamles og ledes til forsinkelsesbassin før udledning til recipient, samt at fastlægge placering af regnvandsbassin uden for OSD-området.
Aabenraa Kommune har som led i sin vækststrategi og vækstplan vedtaget en
datacenterstrategi 2022, som har et overordnet mål om flere arbejdspladser
og øget bosætning i Aabenraa Kommune afledt af datacentre. Et af delmålene
i datacenterstrategien er at tiltrække flere datacentre til Aabenraa Kommune
med henblik på også at tiltrække følgeindustri og tilknyttede erhvervsuddannelser. Lokalplanen er således et led i at udmønte kommunens datacenterstrategi 2022.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og har et samlet areal på ca. 15
ha.
Lokalplanområdet afgrænses som vist på ovenstående figur, og omfatter dele
af matrikelnummer 171 Sdr. Ønlev, Hjordkær. Lokalplanområdet er privatejet
og del af ejendommen Klintvej 5.
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Området afgrænses mod nord af Kassøvej, mod vest og øst af levende hegn i
ejendomsskel og mod syd af landbrugsmarker. Området ligger i dag ubebygget hen, og anvendes til landbrugsmæssig drift. Der er adgang til området fra
Kassøvej uden overkørsel.
Et tætbeplantet levende hegn strækker sig ned igennem lokalplanområdet fra
nord mod syd, forbi et mindre areal med træbeplatning centralt i området. Et
delvist rørlagt vandløb forløber fra områdets vestlige kant frem til den centralt
placerede træbeplantning. Langs vandløbet er der pletvist træbeplantning.
Lokalplanområdet er beliggende i et landbrugslandskab med dyrkede marker
og spredte gårdbebyggelser. Markfladerne er overvejende middelstore og afgrænset af læhegn, som skaber mange lukkede landskabsrum med forholdsvist begrænsede udsynsmuligheder.
Det omgivende landskab er domineret af store tekniske anlæg. Mod nordvest
ligger højspændingsstation Kassø, som er forbundet med en række luftledninger i alle retninger, som dominerer landskabet i et stort område omkring stationen. Umiddelbart vest for planområdet forløber to luftledninger på ca. 40 m
høje master (Kassø-Jardelund og Kassø-Frøslev). Den nærmeste af de to ledninger (Kassø-Frøslev) er planlagt erstattet af en 400 kV luftledning med to
ledningssystemer i løbet af 2019-2020.
Derudover er der i det omkringliggende landskab også 70 m høje vindmøller
og kommunikationsmaster.

Græssende køer og
højspændingsledninger vest for
lokalplanområdet.

Højspændingsstation Kassø nord
for Kassøvej, og landbrugslandskab
syd for Kassøvej med
naboejendommen Kassøvej 25 bag
læhegnet bagerst i billedet.

14
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ej

Kassøv

ANKOMSTBYGNING

Illustration af mulig udnyttelse af
lokalplanens område med store
bygninger til virksomhedens
primære aktiviteter. Ankomst- og
administrationsbygning er placeret
i områdets nordlige del tæt ved
vejadgangen fra Kassøvej, mens ny
højspændingsstation er placeret i
områdets vestlige del i nærhed til
det eksisterende elnet fra
højspændingsstation Kassø.

DATAHALLER

HØJSPÆNDINGSSTATION

REGNVANDSBASSIN

Området kan bebygges på andre
måder end det viste eksempel.

Me

jer

Regnvandsbassin er placeret i
områdets sydvestlige del uden for
område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD).

ive

j

Ca. 1 km øst for planområdet ligger landsbyen Hjordkær, som blandt andet
rummer bolig- og erhvervsområder, skole, kirke og butikker. Mellem Hjordkær
og planområdet ligger en samling boliger/landbrug langs Klintvej og langs
Kassøvej ved Sdr. Ønlev.
Lokalplanområdet støder op til et stort erhvervsområde nord for Kassøvej, der
er lokalplanlagt og under udbygning til datacenter med lignende bygninger i
større skala.
0 fladt 75
150 på ca. 2 m
Terrænmæssigt fremtræder området overvejende
med et fald
fra kote 36 i nordøst til kote 34 i sydvest.

Lokalplanens indhold
Områdets anvendelse og bebyggelse
Områdets primære anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af særligt
arealkrævende og strømforbrugende virksomhed inden for miljøklasse 3-5
med tilhørende service-, administration-, logistik- og forsyningsfunktioner og
lignende, herunder mindre tekniske anlæg, som er nødvendige for virksomhedens drift. Der kan inden for området etableres højspændingstekniske anlæg,
nødstrømsanlæg og anlæg til varmegenvinding.
Langs Kassøvej udlægges et grønt forareal, som skal friholdes for bebyggelse
og anlæg. Der kan dog etableres sikkerhedshegn og bygninger i form af portneranlæg i forbindelse med sikkerhedstjek ved indkørsel til området samt
mindre bygninger til områdets drift. Inden for det grønne forareal kan der
desuden etableres spredt beplantning i form af træer og buske.
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Landskab og beplantning
For at skabe bedst muligt samspil med omgivelserne og det omgivende landskab, samt for at mindske den visuelle påvirkning fra bygninger og sikkerhedshegn, skal der etableres beplantningsbælter langs lokalplanens kant mod
syd, øst og vest som vist på kortbilag 2. Det grønne forareal samt afskærmende beplatningsbælter skal være anlagt før bebyggelsen i området kan tages i brug.
Omkring bygninger og højspændingsstation kan der opføres sikkerhedshegn i
en højde af maks. 5 m.
Regnvand fra befæstede arealer og tagflader skal håndteres lokalt inden for
området. I den forbindelse udlægges areal til regnvandsbassin i lokalplanområdets sydvestlige del, som er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Den principielle placering af regnvandsbassinet fremgår af
kortbilag 2. Dog stilles der med lokalplanen ikke krav om opsamling og afledning af regnvand fra midlertidige veje, samt brand- og redningsveje, da det
vurderes, at vejvand herfra ikke udgør nogen risiko for grundvandsforurening
på grund af den meget beskedne trafik på disse interne veje.
Kortet viser standpunkt samt
retning for de fotos, som danner
grundlag for visualiseringerne.

Der er udarbejdet visualiseringer af lokalplanens muligheder for bebyggelse,
som fremgår af de følgende sider. Visualiseringerne fremgår desuden af miljørapporten, hvor de er suppleret af en vurdering af de landskabelig konsekvenser.
Veje
Erhvervsområdet skal i drift vejbetjenes fra Kassøvej, hvor der kan etableres
overkørsel som vist i princippet på kortbilag 2. Som følge af muligheden for
udstykning af grunde til højspændingsstation samt mindre pumpestationer
o.l., kan der desuden etableres separat vejadgang til disse funktioner fra Kassøvej. Ydermere kan der etableres sekundær vejadgang fra Kassøvej til beredskab og lignende, samt midlertidige vejadgange i byggefasen.
Der reserveres areal til en cykelsti langs sydsiden af Kassøvej. Endvidere kan
det blive nødvendigt at etablere venstresvingsbane på Kassøvej ved adgangsvejen.
Der kan anlægges interne færdselsarealer i områder, herunder nødvendige
serviceveje, stier og parkeringsarealer til betjening af bebyggelsen. Parkering
skal etableres i overensstemmelse med kommunens parkeringsvedtægt.
Med lokalplanen stilles der krav om, at færdsels- og parkeringsarealer inden
for OSD-området anlægges med fast impermeabel belægning af hensyn til
beskyttelse af grundvandet.
Tekniske anlæg
Lokalplanområdet krydses mod vest af et 60 kV-kabelanlæg med en placering
som vist i princippet på kortbilag 2. Kabelanlægget er omfattet af et deklarationsbælte på 1,5 m på hver side af kabelanlægget, hvor det er forbudt at
bygge eller etablere anlæg, der kan skade kabelanlægget. Deklarationsbæltet
omkring kabelanlægget skal respekteres.
Ved indpasning af særlig arealkrævende og energiforbrugende virksomhed i
området åbnes mulighed for etablering af særlige tekniske anlæg, såsom højspændingsstation, nødstrømsanlæg og diverse masteanlæg, som kan understøtte driften og den ønskede forsyningssikkerhed. Lokalplanen fastlægger
maksimale højder for disse anlæg.
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Udsigt fra Kassøvej mod sydvest. Afstanden til planområdet er ca. 550 meter. Planområdets bebyggelse er visualiseret
med den maksimalt tilladte bygningshøjde på 21+5 meter, jf. § 6.3. Bebyggelsen kan ses bag eksisterende læhegn, der
suppleres med yderligere afskærmende beplantning.

Udsigt fra Kassøvej mod sydvest. Afstanden til planområdet er ca. 550 meter. Den planlagte 400 kV luftledning på godt 40
meter høje master vest for planområdet vil kunne ses over den planlagte erhvervsbebyggelse. OBS: Masternes placering er en
vejledende visning og er ikke endeligt fastlagt.
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Udsigt fra Kassøvej mod sydvest. Afstanden til planområdet er ca. 550 meter. Planområdets bebyggelse er visualiseret
med den maksimalt tilladte bygningshøjde på 21+5 meter, jf. § 6.3. Bebyggelsen kan ses bag eksisterende læhegn, der
suppleres med yderligere afskærmende beplantning.

Udsigt fra Kassøvej mod øst. Afstanden til planområdet er ca. 300 m. Planområdets bebyggelse er visualiseret med den
maksimalt tilladte bygningshøjde på 21+5 meter, jf. § 6.3. Bebyggelsen kan ses bag eksisterende læhegn, der suppleres med
yderligere afskærmende beplantning.

Udsigt fra Kassøvej mod øst. Afstanden til planområdet er ca. 300 m. Den planlagte 400 kV luftledning på godt 40 meter
høje master forløber gennem landskabet umiddelbart vest for planområdet. OBS: Masternes placering er en vejledende visning,
og er ikke endeligt fastlagt.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015 - rammer for lokalplanlægningen
Kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser danner grundlag for
lokalplanernes indhold. Der er ikke udlagt rammeområde, som omfatter lokalplanens område. Der er derfor sideløbende med lokalplan nr. 125 udarbejdet
et kommuneplantillæg nr. 29, der udlægger rammeområde 2.2.019.E til erhvervsområde.
Med kommuneplantillæg nr. 29 fastlægges rammeområde 2.2.019.E’s specifikke anvendelse til særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed i
miljøklasse 3-5 med tilhørende service-, administration-, og logistikfunktioner
og lignende, herunder mindre tekniske anlæg, som er nødvendige for virksomhedens drift. Bebyggelsen inden for området må opføres med en maksimal højde på 21 m og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50.
Der gives desuden mulighed for opførelse af højspændingstekniske anlæg,
nødstrømsanlæg og anlæg til varmegenvinding.

Kommuneplanens nuværende rammeområder (Kommuneplan 2015).
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Kommuneplan 2015 - hovedstruktur og retningslinjer
Landbrugsområder
Lokalplanområdet berører dele af kommuneplanens særligt værdifulde landbrugsområder. Dette ændres med kommuneplantillæg nr. 29, så særligt værdifulde landbrugsområder ligger uden for planområdet. Planområdet ligger
endvidere uden for områder til store husdyrbrug, som er udlagt ca. 350 m
vest for lokalplanområdet.
Husdyrbrug – ændringer som følge af byzone
Ifølge § 6 i Husdyrbrugloven - bekendtgørelse nr. 1020 af 06/07/2018 af lov
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. - gælder, at etablering af anlæg
samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der medfører forøget forurening, ikke er tilladt i en afstand mindre end 50 meter fra byzone,
lokalplanlagte områder i landzone samt nabobebyggelse i øvrigt.
Særligt værdifulde landbrugsom
råder som ændres med tillæg nr.
29 til Kommuneplan 2015.

Klintvej 11, 6230 Rødekro er efter en analyse det eneste husdyrbrug, der
kommer til at ligge tættere på en byzone efter lokalplan nr. 125’s vedtagelse.
Øvrige husdyrbrug bliver allerede begrænset af byzoner, der ligger tættere på
end lokalplan nr. 125’s område. En samlet vurdering er, at landbruget på Klintvej 11 fortsat kan udvide/ændre husdyrholdet en smule, når lokalplan nr. 125
vedtages. Hvis der planlægges en tilladelses- eller godkendelsespligtig udvidelse, er det nødvendigt med en ansøgning igennem husdyrgodkendelse.dk,
og en besigtigelse af ammoniakfølsom natur. Der kan dog ikke etableres større husdyrbrug på ejendommen.
Produktionserhverv
Aabenraa Kommune har ikke fastlagt retningslinjer for udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvensområder iht. planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 24 og nr. 25.
Nærmeste erhvervsområder er rammeområderne 2.2.017.E beliggende nord
for Kassøvej og rammeområde 2.2.018.E beliggende ca. 500 m nordvest for
lokalplanområdet, som begge er udlagt til erhvervsformål i form af særligt
arealkrævende og strømforbrugende virksomhed inden for miljøklasse 3-5 samme anvendelse som nærværende lokalplan muliggør.
Det forventes ikke, at arealer i nærhed til lokalplanområdet vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder.
Lokalplan nr. 125 forventes således ikke at få betydning for implementeringen
af planlovens bestemmelser for produktionsvirksomheder.
Grundvandsbeskyttelse
Hovedparten af lokalplanens område er beliggende i område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og
indsatsområde inden for nitratfølsomme indvindingsområder, men uden for
sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indvindingsoplande til
vandværker og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
De særlige drikkevandsinteresser knytter sig til den såkaldte Ribeformation,
der strækker sig videre mod nordvest over Rødekro og op midt i Sønderjylland.

Område med særlige drikkevands
interesser (OSD) - vist med
mørkeblå signatur, og
nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) - vist med gul skravering.
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Den statslige kortlægning af grundvandet er gennemført. Kortlægningen har
vist, at den primære grundvandsressource i området har middel kvalitet, men
at den naturlige beskyttelse er begrænset til et mindre lerlag og at grundvandets sårbarhed er relativt høj.
I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er der udarbejdet grundvandsredegørelse for hele kommunen i september 2014, som er opdateret i januar 2017.
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Jævnfør bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning i områder med
særlige drikkevandsinteresser, skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD friholdes
for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører væsentlig fare for forurening
af grundvandet. Disse virksomhedstyper og anlæg fremgår af Bilag 1 i den
tilknyttede vejledning. Der er dog mulighed for at fravige kravet, såfremt det
i en redegørelse for kommuneplanlægningen er godtgjort, at der er en særlig
planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering
uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren
for forurening af grundvandet kan forebygges.
Det vurderes, at den planlagte anvendelse ikke er virksomhedstype eller anlæg, der er omfattet af vejledningens Bilag 1 mod placering inden for OSD.
Området ændrer i forbindelse med lokalplanens realisering anvendelse fra
landbrugsformål til erhvervsformål. Erhvervstypen er ikke særligt grundvands
truende, og lokalplanen indeholder i øvrigt bestemmelser til at beskytte
grundvandet.
Lokalplanen indeholder krav om at veje og arealer med opbevaring af olie inden for OSD-området skal befæstes med opsamling af overfladevand og afledes via regnvandsbassin. Dog kan regnvand fra midlertidige veje, samt brandog redningsveje afledes direkte og nedsives.
På den baggrund vurderes lokalplanen ikke at medføre særlig risiko for grundvandsforurening. Den ændrede arealanvendelse vil have en positiv effekt på
den terrænnære grundvandsforekomsts kemiske tilstand ift. nitrat og pesticider.
Forsyning
Den 220 kV luftledning mellem Kassø-Frøslev, som forløber vest for lokalplanområdet, er planlagt opgraderet til en 400 kV luftledning i løbet af 2019-2020.
Igennem kommuneplantillæg nr. 1 med tilhørende miljøvurdering, er der reserveret et 300 m bredt etableringsbælte for opgradering af luftledningsforbindelsen, som strækker sig ind over lokalplanområdet. Der er siden tinglyst
et deklarationsareal med en bredde på 2x33 m symmetrisk omkring luftledningsanlæggets midte, som ophæver reservationen til etableringsbæltet. Tilstanden af arealet inden for deklarationsarealet, må ikke ændres uden forudgående tilladelse fra Energinet A/S. Der pålægges desuden respektafstande
omkring luftledningsforbindelsen med en afstand på 15 m målt fra luftledningsanlæggets ydre faser.
Lokalplanområde
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300 Meter

60 kV kabelanlæg, 2 x 1,5 m deklarationsareal
Eksisterende højspændingsledninger, 15 m respektafstand
Ny 400 kV højspændingsledning, 15 m respektafstand

300 m etableringsbælte, Kassø-Frøslev

Eksisterende 60 kV kabelanlæg (blå
linje), eksisterende
højspændingsledninger med
respektafstande (grøn linje),
kommende 400 kV
højspændingsledning med
respektafstande (orange linje) og
ophævet 300 m etableringsbælte
(rød fuldfarve).

Deklarationsarealet og respektafstandene berører ikke lokalplanens område,
og lokalplan nr. 125 forventes således ikke at få betydning for den planlagte
opgradering af luftledningsforbindelsen.
Oversvømmelse og erosion
Jf. planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 18 er det på baggrund af lokalplanområdets
beliggenhed, terrænforhold og eksisterende oversvømmelseskortlægning og
klimaplanlægning vurderet, at området ikke har risiko for oversvømmelse eller erosion. Det forventes ikke at dette område – eller dele heraf – vil indgå i
en fremtidig planlægning for områder, der kan blive udsat for oversvømmelse
eller erosion.
Lokalplan nr. 125 vurderes således ikke at få betydning for implementeringen
af planlovens bestemmelser om oversvømmelse og erosion.

Lokalplaner
Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplaner eller byplanvedtægter for området.

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 125

21

REDEGØRELSE

Arkæologi
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev, har foretaget arkivalsk kontrol
og arkæologisk vurdering af planområdet.
Der er ikke registreret kendte fortidsminder inden for lokalplanområdet, men
museet oplyser, at der omkring planområdet er registreret et stort antal væsentlige, jordfaste fortidsminder. Udgravninger i området nord for planområdet har vist, at området omkring Sdr. Ønlev og Nr. Ønlev har været tæt bebygget igennem det meste af forhistorien. Museet oplyser, at bopladser fra
jernalder, vikingetid og middelalder kan have stor udstrækning, og at bopladserne i jernalderen flyttede rundt inden for et større område, og der er derfor
stor sandsynlighed for, at der inden for planområdet kan findes spor efter
bebyggelserne.
På baggrund af ovenstående vurderer museet, at der er høj risiko for at støde
på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for planområdet. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde inden for planområdet.
Hvis forundersøgelsen viser, at der findes væsentlige fortidsminder på planområdet, skal disse udgraves inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning
ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres
af bygherre.
Museumsloven
Både de kendte og ukendte jordfaste fortidsminder er omfattede af museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og
tilkalde Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.

Naturbeskyttelse og byggelinjer
Natura 2000
Lokalplanområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura
2000-område). Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdet ”Bolderslev Skov og Uge Skov”, der ligger ca. 5,2 km sydøst for lokalplanområdet.
Det vurderes, at lokalplanen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området.
Beskyttede naturtyper (NBL § 3)
Der findes ingen naturtyper beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 inden
for lokalplanområdet. Nærmeste beskyttede naturtype er en mindre sø beliggende ca. 200 m øst for lokalplanområdet, som ikke berøres af lokalplanlægningen.
Der er to offentlige, rørlagte vandløb i området. Aabenraa Kommune er vandløbsmyndighed efter vandløbsloven. Vandløbene er ikke beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Der er ikke registreret beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) i området, og det vurderes heller ikke sandsynligt, at området er yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.
Lokalplanen påvirker derfor ikke beskyttede dyre- og plantearter negativt.
De forskellige vådområder og etablering af grønne forarealer med læhegn giver mulighed for at fastholde et varieret dyreliv.
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Miljø
Støj
Der er ikke mulighed for at indpasse støjfølsomme funktioner i området.
Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at aktiviteter i lokalplanområdet
ikke må påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de til enhver tid
gældende grænseværdier fastsat iht. Miljøstyrelsens vejledninger (nr. 5/1984
om ”Ekstern støj fra virksomheder”).
Ved lokalplanens udarbejdelse fremgår de vejledende grænseværdier af Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og 3/2003. De vejledende grænseværdier
er: 60/60/60 for erhvervsområder (industri), 55/45/40 dB(A) for fritliggende
boliger i det åbne land, samt 45/40/35 dB(A) for boligområder.
Tilsvarende skal det sikres, at støj fra vejtrafik ikke giver anledning til overskridelser af de til enhver tid gældende grænseværdier, p.t. vejledning nr.
4/2007 ’Støj fra veje’. Støj fra vejtrafik vil primært knytte sig til trafikken på
Kassøvej.
Inden for området kan der etableres støjafskærmning i form af støjvold,
-hegn, facadeisolering mv., hvor det er nødvendigt.
Trafik
For en nærmere redegørelse og vurdering af de trafikale forhold henvises til
den til lokalplanen hørende miljørapport - Bilag A.
Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i området, og der er ikke arealer som er
områdeklassificeret.
Ved overførsel til byzone bliver områder som udgangspunkt områdeklassificeret. Flytning af jord skal anmeldes, og der skal udtages jordprøver. Ud over
jordflytningsbekendtgørelsen skal Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning følges.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på
jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Ny bebyggelse har ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
Vandforsyning
Området vandforsynes fra et alment vandværk, jf. gældende vandforsyningsplan for Aabenraa Kommune.
Regn- og spildevand
Området er ikke omfattet af Aabenraa Kommunes spildevandsplan, og der
skal udarbejdes tillæg til Spildevandsplan 2018-2022. Området skal spildevandskloakeres. Spildevand skal ledes via separate ledninger til offentlig spildevandsledning.
Regnvand fra befæstede arealer inden for område med særlige drikkevandsinteresser skal opsamles og forsinkes i regnvandsbassin og lignende inden afledning til eksisterende vandløb i området. Aabenraa Kommune vil fastsætte
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udledningskrav med hensyntagen til vandløbets hydrauliske forhold. Alternativt kan regnvand nedsives fra regnvandsbassin i det omfang forholdene tillader det.
Arwos vil afklare om der er behov for, at grundejer stiller areal til rådighed for
pumpestation inden for området.
Renovation
I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tømning
af affaldscontainere/beholdere i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald.
Affaldsbeholdere skal placeres således, at affaldet uhindret kan afhentes.
Hvor der ved nybyggeri i anlægsfasen genereres over 1 tons affald (eks. transportemballage) eller frembringes farligt affald skal dette anmeldes til Aabenraa Kommune.

Servitutter
Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med
lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan.
Der er ikke ved lokalplanens udarbejdelse fundet private tilstandsservitutter i
strid med lokalplanen.
Et 60 kV kabelanlæg forløber igennem lokalplanområdet langs den vestlige
afgrænsning, som vist på kortbilag 2. Der er et deklarationsbælte på 1,5 m på
hver side af kabelanlægget. Alle anlægsarbejder inden for deklarationsbæltet
skal aftales med Syd Energi Net A/S.
Kabelanlæg med deklarationsbælte er tinglyst med nedenstående servitut:
Dato/løbenummer:
Tillægstekst: 		
Påtaleberettigede:

01.11.2011-1003066072
Deklaration 60 kV kabelanlæg
Syd Energi Net A/S (nu Evonet)

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom,
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en
lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af
en lokalplan inden for en frist på maksimalt 5 år fra den endelige lokalplans
offentliggørelse. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102.
Uddybende beskrivelse af betingelser for ekspropriation og processuelle regler
for ekspropriation fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning om ekspropriation
efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter vejloven.
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Miljøvurdering
I henhold til § 8 i Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 1225 af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af
25/10/2018 - 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.

Lokalplan nr. 125 og kommuneplantillæg nr. 29 vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, men vurderes at omfatte følgende anlægstyper på miljøvurderingslovens bilag 2:
•
•
•

Punkt 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt
vand.
Punkt 3c: Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV.
Punkt 10b: Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone.

Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplan nr.
125 og kommuneplantillæg nr. 29 vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor udarbejdet en
miljørapport, som offentliggøres sammen med planforslagene.
VVM
Kommunen skal i nogle tilfælde foretage miljøkonsekvensvurdering (VVM) af
et konkret projekt iht. miljøvurderingslovens afsnit III. Således vil konkrete
anmeldte projekter blive screenet ift. VVM-pligt.

Tilladelse og dispensationer fra andre
myndigheder
Tilladelse efter Museumsloven
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens § 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.
Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.
Etablering af nødstrømsanlæg kan kræve miljøgodkendelse iht. godkendelsesbekendtgørelsen.
Tilladelse efter Landbrugsloven
Ejendommene inden for lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. De
berørte ejendomme er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten skal ophæves efter § 6 eller § 7 i lov om landbrugsejendomme,
inden ejendommene kan udstykkes og overgå til den planlagte anvendelse.
Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nye vej- og stianlæg mv. kræver, at der indhentes samtykke fra
politiet, jf. færdselslovens § 100.
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Matrikelskel

KORTBILAG 1:
LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING
Dato: 28. marts 2019
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Lokalplanområde

Beplantningsbælte, jf. § 8.6

Primær vejadgang, jf. § 5.1

Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
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KORTBILAG 2:
LOKALPLANKORT, OMRÅDETS DISPONERING
Dato: 24. april 2019

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 125

29

Forslag til lokalplan nr. 125, Aabenraa Kommune
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, KME (Kultur, Miljø & Erhverv) i
samarbejde med COWI.
Offentliggjort den 28. maj 2019.
Tryk: Aabenraa Kommune.
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved
henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

