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Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 122 Jollehavn og strand ved Loddenhøj og
Kommuneplantillæg nr. 26
Et forslag til Lokalplan nr. 112 Jollehavn og strand ved Loddenhøj og kommuneplantillæg nr. 26 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 9. april 2019 til 4. juni
2019. Der var fremlagt en miljøvurdering sammen med planforslagene. Der er i forbindelse med byrådets stillingtagen til endelig vedtagelse af planforslagene udarbejdet
en sammenfattende redegørelse jf. Miljøvurderingslovens § 13 stk. 2.
I forbindelse med den offentlige høring indkom der i alt 47 høringssvar. Disse er opgjort til at indeholde cirka 120-130 punkter inkl. ens punkter.
De 47 indkomne høringssvar er resumeret nedenfor sammen med forvaltningens bemærkninger og indstilling til vedtagelse.
Liste over høringssvar:
Myndigheder
1. Arkæologi – Museum Sønderjylland
Virksomheder
2. Loddenhøj Campingplads
Foreninger
3. Foreningen Bevar Loddenhøj Strand
4. Danmarks Naturfredningsforening
5. Løjt Vinterbadere
Ejere, lejere
6. Kreds af personer, der mener af have vundet hævd på den nordlige bro
Borgere der har udtrykt modstand mod jollehavnsprojektet (Se liste på bilag
A)
Høringssvar nr. 7 - 21
Borgere der har udtrykt sig for jollehavnsprojektet (Se liste på Bilag B)
Høringssvar nr. 22 - 47
Forvaltningen
48. Bemærkninger fra forvaltningen

1. Arkæologi - Museum Sønderjylland

Resumé af høringssvar:
Museet gør opmærksom på fortidsminder i nærheden af
havnen. Bekræfter at Øhavsmuseet har frigivet arealet til
havnen. Hvis der stødes på fortidsminder i forbindelse
med anlæggelsen, skal arbejdet standses og museet tilkaldes.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen bemærkninger.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at høringssvaret tages til efterretning.

2. Loddenhøj Campingplads v/ forpagter
Kjeld Andreasen

Resumé af høringssvar
a. Bålplads
Forpagter af Loddenhøj Campingplads mener, at
muligheden for en bålplads skal tages ud af lokalplanen, idet der har været episoder, hvor folk om
aftenen har antændt bål uden hensyntagen til telte
og campingvogne. Der er ikke overholdt den sikkerhedsafstand fra bålstedet til bebyggelse og
campingvogne, som påkræves
b. Sammenhæng mellem havn og campingplads ikke
ønsket
Forpagteren gør indsigelse til redegørelse side 21:
Jollehavnen etableres i tilknytning til campingpladsen. Campingplads og evt. lystbådehavnen skal ikke have tilknytning til hinanden.
c. De 4 nordlige campingvognspladser/ afgrænsning
mod jollehavnens landareal
Forpagteren spørger til om der ved arealet med de
4 campingvognpladser bliver taget hensyn til, at
de stadig kan være der.
Forvaltningens bemærkninger
a. Bålplads
Forvaltningen ser to muligheder: Enten at der ikke
må være en bålplads, eller at der indsættes bestemmelse om, at der ikke må indrettes bålpladser
tættere på campingpladsen end foreskrevet i afbrændingsbekendtgørelsen. Hvis afstanden ikke
kan overholdes, kan der ikke etableres en bålplads. Hvis stranden kommer længere ud som føl-
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ge af havnen, vil der sandsynligvis kunne etableres
en mindre bålplads.
Forvaltningen ser, at det også kan være et problem i forhold til det årlige Skt. Hans-bål, hvis det
er større end 120 cm i diameter eller tværsnit. Her
vil afstanden skulle være mindst 200 meter i forhold til konstruktioner med letantændeligt tag,
som f.eks. stråtage, men også f.eks. fortelte til
campingvogne. Ved bål og bålfade mellem 80 og
120 cm er den påkrævede afstand blot mindst 15
meter og det dobbelte i vindretningen ved frisk og
jævn vind.
Eksisterende bålplads kan ikke reguleres med tilbagevirkende kraft med en ny lokalplan, men kun
fremadrettet, hvis der f.eks. skal indrettes en ny.
b. Sammenhæng mellem havn og campingplads ikke
ønsket
Dette er en henvisning til kommuneplanens retningslinjer og angiver for så vidt blot, at havnen
fysisk skal placeres ved campingpladsen. Lokalplanen/ kommuneplanen kan ikke foreskrive en organisatorisk sammenhæng mellem disse.
c. De 4 nordlige campingvognspladser/ afgrænsning
mod jollehavnens landareal
Campingpladsen var medtaget i den tidligere lokalplan nr. 85 og i den forbindelse var campingpladsens område udvidet ved de 4 nordlige pladser. Da lokalplan nr. 85 blev underkendt af Planklagenævnet og efterfølgende aflyst, blev muligheden for en planlægningsmæssig ændring af afgrænsningen mellem strandarealet/ havnens landareal og campingpladsen også ophævet.
Der skal jf. lokalplanens § 5.2 etableres en vej
(benævnt a-a) vest om havnens p-areal til bl.a.
vejforsyning af matr. nr. 110 og 273. Der er ikke
fastsat en vejbredde, men hvis denne vej fastsættes til 5 meter vil der blive et restareal, der vil
kunne benyttes af campingpladsen på matr. nr.
79. Kommunen ejer de berørte arealer.
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Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret delvist imødekommes, idet
der indsættes oplysning om, at bålpladser
skal indrettes under vilkår af overholdelse af
afbrændingsbekendtgørelsen.
b. at høringssvaret tages til efterretning, da
teksten er en retningslinje i en vedtaget
kommuneplan. Sammenhængen mellem campingpladsen og jollehavnen er kun af placeringsmæssig karakter, ikke organisatorisk.
c. at høringssvaret imødekommes, idet adgangsvejens (vej a-a) bredde fastsættes til 5
meter. Restarealet kan benyttes af de 4 campingenheder mod nord.
3. Foreningen Bevar
Loddenhøj Strand
(Foreningen)

Resumé af høringssvar:
a. Bemærkning om, at der i lokalplanforslaget
arbejdes med justeringer, som ikke er godkendt af
Kystdirektoratet
Foreningen mener, at der er arbejdet med et andet
grundlag end den oprindelige ansøgning af 24.
september 2014 uden at der er søgt om disse
ændringer.
b. Bemærkning om uoverensstemmelse mellem
godkendt projekt og projekt anvendt som grundlag
for lokalplanforslaget
Foreningen mener, at Jollelauget og byrådet
arbejder med andre skitser for havneanlæg og
placering af dette end der er godkendt af
Kystdirektoratet. Foreningen har medsendt de tre
forskellige grundlag, der har været forelagt siden
projektet tog sin begyndelse i 2012/13 samt anden
dokumentation. De to sæt tegningsmaterialer fra
JW Consult og fra Niras er indgået i behandlingen
af tilladelsen, mens den seneste fra tegning fra
RaaArk angiver en større havn og en anden
placering. Sidstnævnte finder foreningen ikke er i
overensstemmelse med Kystdirektoratets
tilladelse.
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c. Bemærkning om, at jollelauget har arbejdet på/
arbejder på forventet efterbevilling i forhold til
Kystdirektoratets tilladelse
Foreningen mener at Jollelauget har arbejdet/
arbejder på forventet bevilling i forhold til
tilladelsen fra 2014. Dette baseres på grundlag af
tegning 3 fra RaaArk og det forhold at vanddybden
ved den planlagte udsejling er tæt på 0 meter og
derfor kræver en sejlrende, der ikke er søgt om.
d. Bemærkning om, at kommunen negligerer nye
målinger af vanddybder ved havnens udløb
Foreningen mener, at kommunen negligerer de nye
målinger af vanddybden som foreningen har fået
udarbejdet af en landinspektør. Målingerne viser, at
der efter foreningens mening er fejl i de målinger
som Jollelauget har sendt til Kystdirektoratet i
forbindelse med ansøgningen. Kystdirektoratet gør
i forbindelse med behandlingen af tilladelsen
opmærksom på, at Jollelauget ikke må uddybe på
ydersiden af moleanlægget og dermed heller ikke
må etablere en sejlrende, uden at dette er ansøgt.
Jollelauget fastholder i svar til Miljø- og
Fødevareklagenævnet i december 2018, at dybden
er 2,0 meter, selv om den antageligt er 1-1,2
meter.
Foreningen mener, at Jollelauget handler i ond tro
ved at opgive ukorrekte vanddybder og foreningen
mener, at dette så også fratager området et
velegnet lavvandet badeområde for børnefamilier.
En sejlrende og moleanlæg vil ødelægge denne
mulighed.
e. Bemærkning om, at Kystdirektoratets
forudsætning om at projektet ikke må medføre
øget erosion af kysten, ikke holder
Foreningen mener, med udgangspunkt i en rapport
udarbejdet af DHI, at der beviseligt vil ske mere
erosion af den nordlige kyst som følge af
jollehavnens etablering og at vilkåret i tilladelsen
fra Kystdirektoratet om at havnen ikke må
medføre mere erosion, ikke er opfyldt.
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f.

Bemærkning om, at kommunens begrundelse for
at fastholde placering 1 (Loddenhøj) er usaglig,
alvorligt fejlbehæftet og ikke fremtidssikret
Foreningen mener ikke, at kommunens
begrundelser for at fastholde placeringen ved
Loddenhøj er saglig, er alvorligt fejlbehæftet og
ikke fremtidssikret.

g. Bemærkning om, at stranden og strandbugten er
en vigtig del af morænelandskabet og hele den
geologiske forståelse af Løjt Lands tilblivelse
Foreningen mener, at stranden og bugten er en
vigtig del af morænelandskabet og et vigtigt led i
forståelsen af Løjt Lands tilblivelse og bør bevares
synligt.
h. Bemærkning om at jollehavnen kun udarbejdes for
nogle få personer og at man andre steder langs
kysterne klarer sig fint med veldimensionerede
broanlæg
Foreningen mener, at det er rigtigt, at der
etableres en jollehavn for de få på bekostning af
de mange, der i øvrigt benytter strandområdet ved
Loddenhøj.
i.

Indsigelse mod at stranden skal være oplagsplads
for sommerhusejernes få bådtrailere og både
Foreningen mener ikke, at stranden skal være
oplagsplads for bådetrailere og både for
sommerhusejerne.

j.

Bemærkning om manglende anerkendelse af den
massive modstand mod projektet.
Foreningen mener ikke, at byrådet anerkender den
massive modstand, der er mod projektet.

k. Bemærkning om manglende erkendelse fra
byrådet om konsekvenserne ved manglende
medinddragelse og medindflydelse
Foreningen mener, at byrådet mangler erkendelse
af konsekvenserne ved manglende medinddragelse
og medindflydelse af den personkreds, der ikke
ønsker en jollehavn med et moleanlæg.
Foreningen mener i den sammenhæng, at
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indkaldelsen af ideer og forslag viser, at der kun er
begrænset opbakning fra områdets
sommerhusejere til en jollehavn. I øvrigt finder
foreningen at ud af de 250 sommerhuse ligger kun
72 ved Lønholt, som er det område der er mest
berørt af planerne. Heraf er kun 10 for en
placering ved Loddenhøj, 17 for Barsø Landing og
resten er formentlig neutrale.
l.

Bemærkning om at kommunen arbejder på kanten
af kommunalfuldmagten ved favorisering af et
projekt frem for andre og uden adgang for disse
Foreningen mener, at kommunen arbejder på
kanten af kommunefuldmagten ved favorisering af
et projekt frem for andre og uden at disse har
adgang til det aktuelle projekt.

m. Bemærkning om at lokalplanen bør gå om
Foreningen mener at lokalplanen bør gå om med
den begrundelse, at de angivne vanddybder er
ukorrekte og udarbejdes på det af Kystdirektoratet
godkendte kortgrundlag fra Niras, og ikke det
grundlag som blev fremsendt i forbindelse med
ansøgning om lokalplanudarbejdelsen fra
jollelauget dateret april 2018.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Bemærkning om, at der i lokalplanforslaget
arbejdes med justeringer, som ikke er godkendt af
Kystdirektoratet
Kystdirektoratet kontrollerer, at anlægget når det
er udført, er i overensstemmelse med tilladelsen,
som er givet i medfør af Kystbeskyttelsesloven.
Det fremgår af tilladelsens vilkår 6., at:
”Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal
Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen
(sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk)
underrettes herom. Snarest herefter skal samme
myndigheder tilsendes en færdigmelding, som
dokumenterer at projektet er opført i
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver
anlæggets endelige position”.
Forvaltningen har noteret sig, at Kystdirektoratet
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ikke har fundet anledning til at gøre indsigelse
eller fremsende bemærkninger til
lokalplanforslaget, som led i den offentlige høring.
b. Bemærkning om uoverensstemmelse mellem
godkendt projekt og projekt anvendt som grundlag
for lokalplanforslaget
Forvaltningen kan oplyse, at der foreligger tre
projektgrundlag. Det første, som var udarbejdet af
JW Consult, indgik i den ansøgning som Jollelauget
indsendte til Kystdirektoratet. Denne var indtegnet
på et kortunderlag, der ikke i tilstrækkelig grad
godtgjorde, hvordan havnen lå placeret. Desuden
var molerne antageligt for spinkle. I forbindelse
med Kystdirektoratets behandling af ansøgningen
blev der udarbejdet et nyt tegningsgrundlag af
ingeniørfirmaet NIRAS, der bedre skulle godtgøre
for de konstruktive forhold ved havnen. Dog var
tegningen ikke målsat og ikke sat ind i et
kortgrundlag, så man kunne se den konkrete
placering.
Da første og andet kortgrundlag ikke i tilstrækkelig
grad godtgjorde for havnens konkrete placering i
området, har jollelauget fået udarbejdet et nyt
grundlag, som blev lagt ind i en konkret
landinspektøropmåling, og som kunne indsættes i
kommunens GIS kort, og dermed anvendes som
grundlag for forslag til lokalplan nr. 122.
Lokalplanen er således udarbejdet i tillid til, at
dette grundlag overholder Kystdirektoratets
tilladelse.
På baggrund af høringssvaret har forvaltningen
sammenlignet de tre grundlag, idet der er påstand
om, at især det sidste grundlag viser en havn,
hvor østmolen er trukket væsentligt længere ud
mod øst end på de to første grundlag – cirka 9-10
meter. Se nedenfor. Tilladelsen fra Kystdirektoratet
er givet på grundlag af materialet fra NIRAS.
Tilladelsen fra Kystdirektoratet oplyser, hvilke mål
og dimensioner, som havnen skal have. For
nordmolen og sydmolen er der angivet præcise
mål fra molemidte til molemidte. For østmolen er
der derimod angivet at denne skal etableres
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parallelt med den eksisterende strandlinje ca. 50
meter ud fra strandlinjen. Der er i tilladelsen ikke
angivet, hvorvidt det er til molefod, til molens
skæring med vandfladen eller til molens midte. Det
giver et tolkningsrum for, hvor østmolen skal ligge,
idet det af tilladelsen fremgår, at molen er 14
meter bred, målt ved havbunden og 1 meter bred
ved dens toppunkt. Det betyder, at bredden af
molen ved vandoverfladen vil være 8-10 m bred.
Af tilladelsen vedr. placering af østmolen fremgår
følgende: ”Østmolen etableres parallelt med den
eksisterende strandlinje ca. 50 meter ud fra
strandlinjen. Østmolen er 58-60 meter lang og
udspringer af sydmolens inderside. Efter 50 meter
”knækker” molen mod nordøst med en
drejningsvinkel på 30 grader. Molen er ca. 14
meter bred målt ved havbunden/1,0 meter bred
ved molens toppunkt” og da ansøger jf. vilkår 6.,
skal indsende dokumentation for, at anlægget er
etableret i overensstemmelse med tilladelsen, har
kommunen for nuværende ikke anledning til at
betvivle, at lokalplanforslaget skulle være i
uoverensstemmelse med det ansøgte.
Lokalplanens kort er udarbejdet i tillid til, at
ansøgningsmaterialet til Kystdirektoratet er
retvisende.
Som det fremgår af Kystdirektoratets tilladelse, så
skal indehaveren af tilladelsen udforme og etablere
anlægget i overensstemmelse med det ansøgte.
Anlægget må ikke ændres eller udvides uden
Kystdirektoratets tilladelse. Såfremt vilkår ikke
opfyldes, så kan Kystdirektoratet vælge at kræve
anlægget helt eller delvist fjernet.
Med andre ord påhviler det tilladelsesindehaveren
at udføre anlægget som ansøgt.
Det er i sidste ende Kystdirektoratet, der kan
træffe afgørelse om, hvorvidt det fremsendte
tegningsmateriale fra RaaArk, som
lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af,
overholder tilladelsen.
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Kommunen har derfor kontaktet Kystdirektoratet
herom. De har oplyst, at sagen er lukket og at de
ikke vil gå ind i, hvorvidt grundlaget fra RaaArk,
opfylder tilladelsen. De henholder sig til, at
anlægget skal etableres som ansøgt. Og så kan
det godt være, at der er sket projekttilpasninger
undervejs – disse fremgår i så fald af tilladelsen.
Kystdirektoratet vil formentlig først få behov for at
se på sagen, hvis det konstateres, at der etableres
anlæg som er i strid med tilladelsen.
Forvaltningen har udarbejdet lokalplanen i tillid til,
at det fremsendte materiale overholder tilladelsen
så at sige på tro og love af Loddenhøj Jollelaug.

Kort over jollehavnen indsendt sammen med ansøgning
om tilladelse (JW Consult)
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Bearbejdet i forbindelse med tilladelsen (NIRAS)

Konkret projektudkast indsat i landinspektøropmåling
(RaaArk). Af aktindsigt fremgår det, at illustrationen
ligger i Kystdirektoratets sag vedrørende jollehavnen,
men har ikke været behandlet af Kystdirektoratet, da den
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er indgået efter, at Kystdirektoratet har afsluttet sagen og
meddelt tilladelse til havnen.
c. Bemærkning om, at jollelauget har arbejdet på/
arbejder på forventet efterbevilling i forhold til
Kystdirektoratets tilladelse
Kystdirektoratet har meddelt en tilladelse efter
Kystbeskyttelsesloven og kontrollerer, at anlægget
når det er udført, er i overensstemmelse med
tilladelsen. Kommunen træffer ingen afgørelser på
søterritoriet, herunder uddybning til en sejlrende
mv.. Forholdet vil ikke kunne reguleres i
lokalplanen - der henvises også til høringsnotatets
punkt 48.
d. Bemærkning om, at kommunen negliserer nye
målinger af vanddybder ved havnens udløb
Kommunen er ikke myndighed på søterritoriet.
Hvis vanddybderne eller andet har ændret sig
siden tilladelsen fra Kystdirektoratet blev givet, bør
dette spørgsmål rettes til Kystdirektoratet.

e. Bemærkning om at Kystdirektoratets forudsætning
om at projektet ikke må medføre øget erosion af
kysten, ikke holder
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke
synes at være væsentlige hensyn, der taler imod
at etablere den ønskede jollehavn. Aabenraa
Kommune har ikke fundet anledning til at betvivle
Kystdirektoratets vurdering.
Af tilladelsen fremgår det at (uddrag):
”Det er endvidere Kystdirektoratets kystfaglige
vurdering, at etableringen af jollehavnen ikke vil
medføre nogen særlig negativ effekt på
kyststrækningen nordøst for anlægget. Dette
skyldes, at sedimenttransporten på strækningen,
hvor havnen placeres, er beskeden, bla. fordi
vanddybderne er små ud for den nordøstvendte
kyst. Endvidere vurderes det, at forsyningen af
sand til Barsø Landing også vil fortsætte
uanfægtet”.
”Etableringen af en kunstig strand, som
projekteret på jollehavnens sydside, vurderes pba.
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ansøgers redegørelse at kunne modvirke
tangophobning på anlæggets sydside, samt at den
kunstige strand vil opretholde en naturlig
sedimenttransport i den aktive kystzone, dog med
ændret kurs som følge af havnens tilstedeværelse”
f.

Bemærkning om, at kommunens begrundelse for
at fastholde placering 1 er usaglig, alvorligt
fejlbehæftet og ikke fremtidssikret
Kommunen har været åben over for andre
placeringer af en jollehavn – f.eks. ved Barsø
Landing. Jollelauget har klart meldt ud, at man i så
fald ikke er interesseret i at medvirke til etablering
af en jollehavn. Kommunen virker for placeringen
ved Loddenhøj, så længe der fortsat foreligger
tilladelse fra Kystdirektoratet jf.
flertalsbeslutningen i byrådet.
Forvaltningen har udarbejdet lokalplanforslaget
med udgangspunkt i tilladelsen fra Kystdirektoratet
inden for det tolkningsrum denne giver.
Kystdirektoratets tilladelse er primært truffet på
grundlag af et nutidsbillede af klimaet.
Klimaændringerne kan, afhængigt af størrelsen af
disse, medføre udfordringer for hele den
lavtliggende del af Loddenhøj –
sommerhusbebyggelsen på de nedre dele af
Lønholt, stranden, campingpladsen og
Loddenhøjvej. Dette bør til den tid indgå i en
samlet klimahandlingsplan for hele den berørte
kyststrækning.

g. Bemærkning om, at stranden og strandbugten er
en vigtig del af morænelandskabet og hele den
geologiske forståelse af Løjt Lands tilblivelse
Lokalplanen og den ledsagende miljørapport beskriver landskabets dannelse og redegør for den
mulige påvirkning af landskabet som følge af etablering af anlægget. Beskrivelsen af landskabets karakter og de visuelle forhold er foretaget med udgangspunkt i de anførte referencer i miljørapporten suppleret med oplysninger fra Kort over Danmark (GEUS) samt Geologisk Set – Det sydlige Jyl-
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land. Beskrivelsen er baseret på elementer fra
landskabskaraktermetoden (jf overskrifterne landskabets styrke, tilstand og sårbarhed).
Udsigten fra sommerhusområdet vil blive påvirket,
når jollehavnen etableres, men påvirkningen
vurderes at være af ikke væsentlig negativ
karakter og bør således ikke sidestilles med en
væsentlig miljøpåvirkning, da jollehavnen, set fra
veje og stier, vil være delvist skjult bag træer og
eksisterende bebyggelse.
Det er kommunens vurdering at en realisering af
planforslagenes muligheder, vil påvirke det
kystnære landskab. Det er imidlertid kommunens
vurdering, at denne påvirkning er beskeden,
grundet anlæggets dimensioner og placering ud for
sommerhusområdet. Samlet set er det derfor
kommunens opfattelse, at planlægningen ikke er i
strid med de landskabelige og kulturmiljømæssige
interesser i kystlandskabet omkring Loddenhøj.
Det ses, at området i Kommuneplan 2015 ikke er
udpeget som område med specifik geologisk
bevaringsværdi jf. planlovens § 11a stk.1 pkt. 16.
h. Bemærkning om, at jollehavnen kun udarbejdes
for nogle få personer og at man andre steder langs
kysterne klarer sig fint med veldimensionerede
broanlæg
Loddenhøj Jollehavn er i overensstemmelse med
byrådets mål og retningslinjer i kommuneplanen,
hvor Loddenhøj også ligger i et udpeget
turistområde. Kommunens hensigt med at
lokalplanlægge for en jollehavn er, at en jollehavn
ville kunne medvirke til turismeudviklingen og give
mulighed for at sejle herfra en større del af året.
Det førstnævnte er der meget delte meninger om
blandt høringssvarene. Flere ser ikke området som
et nuværende eller kommende turistområde.
Jollehavnen er et privat projekt, men kommunen
har med henvisning til bl.a. turismeudviklingen,
givet tilsagn om midler til etablering landarealet
ved havnen. Det er muligt for enhver at købe en
bådeplads i havnen. Ulempen ved at etablere en
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jollehavn på dette sted er, at naturoplevelsen/
udsigtsforhold påvirkes, at strandarealet reduceres
og at udseendet af området ændres i forhold til i
dag - særligt for de borgere der får reduceret
deres oplevelser, når de færdes/opholder sig i
området.
i.

Indsigelse mod, at stranden skal være oplagsplads
for sommerhusejeres få bådtrailere og både
Forvaltningen finder, at det ikke er
hensigtsmæssigt med langtidsparkering af
bådtrailere på havnens landareal, men kun som
parkering af disse i forbindelse med isætning eller
optagning af både eller ved kortvarig sejlads.
Byrådet skal inden havnen tages i brug godkende
et havneregulativ. Heri kan det fastsættes at
trailere kun må være på havnens landareal i
kortere tid, herunder ved kortvarig sejlads. Havnen
etableres jo blandt andet for at bådene kan blive i
vandet i en længere del af sæsonen.
Oplag af mindre både er ikke væsentligt forskelligt
fra situationen i dag. Det er kun både under 15
fod, der må lægges op. Det er kun en vis del af
bådene i havnen, der er under 15 fod og nogle
forbliver muligvis også i havnebassinet vinteren
over. Situationen forventes derved ikke at være
meget anderledes end i dag.

j.

Bemærkning om at kommunen ikke anderkender
af den massive modstand mod projektet.
I forbindelse med Kystdirektoratets tilladelse blev
kun de nærmeste naboer hørt. Byrådet har
besluttet, at udarbejde et lokalplanforslag bl.a.
med henblik på at give en bredere gruppe af
borgere og foreninger mulighed for at fremkomme
med bemærkninger for og imod planforslaget. Det
er således også en politisk beslutning om den
modstand, der er skal medføre ændringer,
forkastelse eller endelig vedtagelse af lokalplanen.

k. Bemærkning om manglende erkendelse fra
byrådet om konsekvenserne ved manglende
medinddragelse og medindflydelse
Der har i forbindelse med sagen været afholdt et
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større borgermøde (lokalplan nr. 85) og enkelte
møder med deltagelse af begge parter (Loddenhøj
Jollelaug og foreningen Bevar Loddenhøj Strand)
samtidigt og hver for sig. Der har ikke på noget
tidspunkt kunne ses en måde, hvorpå der kunne
indgås et kompromis. Jollelauget ser kun sig selv i
en havneløsning med et moleanlæg, der gør at
havnen kan bruges året rundt og modparten kan
ikke acceptere en løsning med moleanlæg – men
er ikke modstander af en opgradering i form af et
bedre broanlæg og en bedre rampe end
nuværende. Et flertal i byrådet har valgt, at
arbejde videre med den moleløsning som
jollelauget ønsker. Forvaltningen har således ikke
kunne formå at få de to parter til at indgå et
kompromis om en fælles løsning.
Der har været gennemført en indkaldelse af ideer
og forslag efter planlovens § 23c. Denne retter sig
jf. lovteksten i planloven kun mod
kommuneplanændringer – særligt anvendelsesændringer af et område. I indkaldelsen er der
forslag til forskellige placeringer af en havn og
spørgsmål til hvilke alternative løsninger, der
kunne arbejdes med i stedet for. Foreningen
indsendte også et udmærket forslag hertil.
I første omgang blev de indkomne forslag kun
forelagt Vækstudvalget for Land og By
(fagudvalget for kommunens planlægning), men er
i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan og
kommuneplantillæg blevet gennemgået og forelagt
fagudvalg og byråd med henblik på, hvorvidt
ideerne og forslagene skulle indgå i planforslagene
eller om placeringen ved Loddenhøj ikke skulle
sendes i høring. Der er i planloven ingen krav om
at høringssvar ved indkaldelse af ideer og forslag
efter planlovens § 23c skal forelægges politisk.
l.

Bemærkning om, at kommunen arbejder på
kanten af kommunalfuldmagten ved favorisering af
et projekt frem for andre og uden adgang for disse
Der er tale om politisk afvejning om hvorvidt det
er det ene projekt eller et andet projekt, der
ønskes gennemført. Lokalplanen er udført på
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baggrund af en politisk flertalsbeslutning om, at
arbejde videre med en jollehavn ved Loddenhøj i
overensstemmelse med kommuneplanens
intentioner. Påstanden om, at kommunen arbejder
kanten af kommunalfuldmagten er således
indholdet af lokalplanen uvedkommende. Påstande
vedrørende kommunalfuldmagten må rettes mod
Statsforvaltningen, som har tilsynet med
kommunerne.
m. Bemærkning om, at lokalplanen bør gå om
Forvaltningen ser kun grund til, at lokalplanen skal
gå om, hvis Kystdirektoratet mener, at lokalplanen
bygger på et væsentligt anderledes
projektgrundlag end omfattet af Kystdirektoratets
tilladelse af 24. september 2014. Kystdirektoratet
kan kræve anlægget helt eller delvist fjernet hvis
tilladelsen ikke er overholdt. Kystdirektoratet kan
også indskærpe disse overholdt.
Lokalplanen i sig selv er ikke tilladelsesgivende og
erstatter ikke Kystdirektoratets tilladelse. Desuden
kan kommunen kan fastsætte
lokalplanbestemmelser for sejlrender og uddybing
på søterritoriet jf. høringsnotatets punkt 48.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret tages til efterretning, idet
det alene påhviler indehaveren af tilladelsen
at udforme og etablere anlægget i overensstemmelse med det ansøgte. Kommunen vil
ikke tillægges ansvar dersom det kommer til
en tvist eller et sagsanlæg,
b. at høringssvaret tages til efterretning, da
uoverensstemmelse mellem projekt og tilladelse skal rettes til Kystdirektoratet. Det påhviler alene bygherre at udføre projektet i
overensstemmelse med Kystdirektoratets tilladelse,
c. at høringssvaret tages til efterretning, da uddybning til sejlrende og ændring af projektet
er aktiviteter på søterritoriet. Det er alene
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Kystdirektoratet der træffer afgørelse på søterritoriet.
d. at høringssvaret tages til efterretning, da
spørgsmålet om ændrede vanddybdeforhold
skal rettes til Kystdirektoratet. Det er alene
Kystdirektoratet der træffer afgørelse på søterritoriet,
e. at høringssvaret tages til efterretning, da
spørgsmålet om øget kysterosion skal rettes
til Kystdirektoratet. Tilladelsen til anlægget
er meddelt af Kystdirektoratet og bygger på
deres kystfaglige vurderinger,
f.

at høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådet fastholder jollehavnen med den placering som er forelagt i lokalplanforslaget. Byrådet forudsætter, at de i tilladelsen fastsatte
vilkår overholdes. Såfremt vandstanden i området ændrer sig og der er behov for at hæve
molerne kræver det en fornyet tilladelse fra
Kystdirektoratet.

g. at høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådets vurdering er, at en jollehavn med en
begrænset størrelse kun udgør et mindre
indgreb i det store landskab.
h. at høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådet fastholder placeringen og størrelsen af
jollehavnen jf. tilladelsen fra Kystdirektoratet. Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden for
den fastsatte frist, vil der ikke være noget til
hindring for at andre arbejder med etablering
af et mindre anlæg.
i.

at høringssvaret delvist imødekommes, idet
landarealet ikke må anvendes til langtidsopstilling/parkering af trailere og at der i øvrigt
kun må oplægges både op til 15 fod på landarealet, i princippet som forholdene er i dag.

j.

at høringssvaret tages til efterretning, idet
det jo er en demokratisk beslutning i byrådet,
at træffe beslutning om et planforslag skal
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vedtages, ændres eller forkastes, og herunder lytte til de forskellige holdninger, der er
til et fremlagt planforslag,
k. at høringssvaret tages til efterretning, idet
det er byrådet, der ved flertalsafgørelse træffer beslutning om et planforslag skal vedtages, ændres eller forkastes, og herunder lytte
til de forskellige holdninger, der er til et
fremlagt planforslag eller fremsendt i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag
osv.,
l.

at høringssvaret tages til efterretning, idet
spørgsmål om kommunen arbejder på kanten
af kommunalfuldmagten må rettes til Statsforvaltningen,

m. at høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådet finder, at så længe tilladelsen er overholdt, er der ingen grund til at lade lokalplanen gå om. Spørgsmålet om hvorvidt tilladelsen er overholdt skal rettes mod Kystdirektoratet.
4. Danmarks Naturfredningsforening
(DN)

Resume af høringssvar
a. Strandbeskyttelseslinje og kystnærhedszone
DN mener, at havnen kræver dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen og konstaterer at havnen
ligger inden for kysthærhedszonen.
b. Stort indgreb i sårbart naturområde
DN mener, at det foreslåede havneanlæg ved Loddenhøj strand er for voldsomt i forhold til den lille
strandbugt og vil medføre et stort og markant indgreb i det naturlige kystforløb.
c. Indgreb i det overordnede landskab
DN mener, at landskabsbeskrivelsen mere er en
turismebeskrivelse af landskabet end en faglig karakterstik af området. Området er mere end et almindeligt morænelandskab, idet slugten og kystlinjen med stranden udgør et geologisk fænomen,
der i fagligt betegnes som ”Aabenraa-modellen”.
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Landskabet er skabt ved store skred i de omliggende morænebakker p.g.a. plastisk ler i moræneaflejringerne fra sidste istid. En havn med stenmoler vil være ødelæggende for det bevaringsværdige
landskab og særligt også omkring det deltalignende bækudløb – Møllebækken.
d. Visualiseringerne
DN mener, at visualiseringerne generelt er misvisende, optaget med vidvinkel og i diset vejr, hvorved horisonten forsvinder. DN havde gerne set disse taget nede fra stranden og ikke oppe fra omgivelserne. Endvidere savner DN en visualisering af
molerne ved lavvande, hvor de jo vil syne mere
voldsomme og ved højvande, hvor vandstanden
når over de lavere moler og næsten til moletoppen
på østmolen – f.eks. ved vandstand 1,73 m og
1,66 m ,som jo kan forekomme. DN har medsendt
visualisering fra stranden, hvor det fremgår at horisonten og udblikket til kysterne mod nord bliver
skjult af molerne.

DN´s visualisering fra stranden syd for havneanlægget.
e. Træbro fremfor et moleanlæg
DN finder med baggrund i det nuværende antal
joller og det behov der reelt er, at der kun bør
etableres en træbro og ikke en havn med plads til
50 både og stenmoler omkring disse.
f.

Kun joller op til 19 fod, ikke lystbådehavn
DN finder, at der kun bør tillades joller op til 19
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fod, og således ikke bådstørrelser der hører hjemme i en egentlig lystbådehavn.
g. Forbud mod vandscootersejlads
DN mener at der skal være forbud mod at benytte
havnen til vandscootere på grund af støjforurening
og fare for de badende. DN gør opmærksom på at
der f.eks. i Flensborg Fjord er forbud mod vandscootere.

h. Ønsker om nærmere kvantificering af kystudvikling, bølgeforhold og sedimenttransportrate; samt
en kysthydraulisk analyse
DN finder, at Jollelauget bør udføre en mere dybdegående undersøgelse inden anlægget sættes i
gang. De faktiske strøm- og bølgeforhold inkl.
vanddybder omkring stenmolerne bør undersøges
– særligt i forhold til at de vanddybder som tilladelsen er givet ud fra, ikke er korrekte. Lokalplanen og miljøvurderingen giver ingen løfter om
igangsættelse af sådanne undersøgelser forud for
anlæggelsen.
i.

Forringelse af kulturlandskab
DN er uenige i, at jollehavnen kun i mindre grad vil
påvirke kulturlandskabet.

j.

Landanlæg og moler vil danne en fysisk barriere
DN finder at landanlægget vil danne en fysisk barriere mellem stranden syd og nord for havnen.
Terrænreguleringen ved havnens landarealer vil
forstærke den fysiske barriere. Der mangler en
konkret sikring af en tværgående gangforbindelse,
særligt når der også kan vinteroplagres både.

k. Ikke vinteropbevaring af både
DN finder ikke der skal gives mulighed for vinteropbevaring af både i området.
l.

Revision af Kystdirektoratets tilladelse ønskes med
baggrund i ændrede vandforhold
DN protesterer over at Kystdirektoratets anlægstilladelse og VVM-afgørelse ikke revideres, når nye
beregninger og opmålinger viser andre vanddybder
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end dem tilladelsen er baseret på og at det bliver
nødvendigt med en uddybning til en sejlrende.
Derfor bør Kystdirektoratet udarbejde en ny VVMafgørelse.
m. Negativ påvirkning af Møllebækken (Barsbæk).
DN finder, at havnen vil medføre oftere tilsanding
af Møllebækken. Det ses at det er jollelauget der
skal holde bækken fri for tilsanding – hvem skal
kontrollere, at arbejdet udføres? - hvad sker der
hvis jollelauget nedlægges eller ikke magter opgaven?
n. Klimasikring i forhold til forventet stigende vandstand
DN finder ikke at der er taget hensyn til stigende
vandstand som følge af klimaændringer i lokalplanen. En rapport fra Dansk Hydraulisk Institut som
er bestilt af modstandere af projektet viser, at
østmolen er underdimensioneret i forhold til nuværende forhold. DN mener, at kommunen ikke har
villet vise et projekt, hvor molerne er forhøjet for
at undgå en endnu større modstand.
Forvaltningens bemærkninger
a. Strandbeskyttelseslinje og kystnærhedszone
I forbindelse med Lokalplan nr. 85 gjorde Naturstyrelsen kommunen opmærksom på, at etablering
af havne ikke forudsatte dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelsen gælder dog
heller ikke på søterritoriet, hvor selve havneanlægget er tænkt etableret. Kystdirektoratet er
myndighed for strandbeskyttelseslinjen.
Ved planlægning for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen er der særskilte bestemmelser i
planloven, der bl.a. skal sikre, at disse anlæg placeres i overensstemmelse med sammenhængende
turistpolitiske overvejelser.
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Udsnit af turismeområde ved Sandskær/ Loddenhøj i Kommuneplan
2015. Turismeområde er vist med lodret skravering.

Nye ferie- og fritidsanlæg skal placeres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferieog fritidsbebyggelser, fx sommerhusområder. Hensigten er, at de nye anlæg skal bidrage til områdets attraktionsværdi, og forbedre de lokale service- og beskæftigelsesmuligheder.
Nyanlæg må ikke placeres som enkeltanlæg, der
opsplitter ubebyggede kyststrækninger. Nye lystbådehavne må således ikke uden videre placeres i
det åbne kystlandskab. Jollehavnen ligger ud for
den bebyggede del af kysten, der udgøres af
sommerhusområde og en campingplads. Jollehavnen ved Loddenhøj ligger i et udpeget turistområde og er i overensstemmelse med kommuneplanen
mål og retningslinjer for fritid og turisme.
Generelt bør nye ferie- og fritidsanlæg indpasses i
kystlandskabet, så de ikke virker dominerende i
sammenhæng med den eksisterende bebyggelse
og det omgivende kystlandskab. Jollehavnen, der
udgør et område på cirka 60 x 60 m, maks. 2 meters højde over havoverfladen og uden bebyggelse
vurderes ikke udgøre et større indgreb i det store
kystlandskab.
Jollehavnen vil dog i den nære og lokale sammen-
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hæng medføre visuelle ændringer, idet stenmoler
og bådene vil være synlige ved kig på langs af
stranden og fra nogle sommerhuse og fra campingpladsen. Havnen medfører ligeledes en reduktion af strandarealet med de 60 meter ud af i alt
cirka 200-250 meter sandstrand. Lokalplanen sikrer dog fortsat færdselsmulighed på langs af
stranden via havnens landareal.
b. Stort indgreb i sårbart naturområde
Lavningen er delvist tilbygget med sommerhuse og
især skråningerne ned mod lavningen er bebygget
med sommerhuse uden større hensyn til det karakteristiske landskab. Jollehavnen er placeret ude
i kanten af førnævnte lavning i overgangen til
kystskrænten mod nord. Området er ikke udpeget
som naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser i Kommuneplan 2015 efter planlovens §
11a stk. 1 pkt 14.
Havneanlægget kommer tæt på Barsbækkens udløb og bækken vil for så vidt blive afskåret fra den
øvrige strand mod syd. Den nordlige mole er trukket bort fra stranden for primært at sikre, at der
ikke samler sig opskyl ud for bækudløbet, men har
også den effekt at nordmolen ikke tager indblikket
til bækudløbet på samme måde, som hvis molen
var ført helt ind på stranden.
c. Indgreb i det overordnede landskab
Lokalplanen og den ledsagende miljørapport beskriver landskabets dannelse og redegør for den
mulige påvirkning af landskabet som følge af etablering af anlægget. Beskrivelsen af landskabets karakter og de visuelle forhold er foretaget med udgangspunkt i de anførte referencer i miljørapporten suppleret med oplysninger fra Kort over Danmark (GEUS) samt Geologisk Set – Det sydlige Jylland. Beskrivelsen er baseret på elementer fra
landskabskaraktermetoden (jf overskrifterne landskabets styrke, tilstand og sårbarhed).
Den såkaldte Aabenraa-model er ikke fremhævet i
miljørapporten, idet teorien ikke har været igennem et videnskabeligt review. Teorien kan således
være rigtig for så vidt at den er medvirkende til
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landskabsdannelsen i området, men den kan for
nuværende ikke stå alene som forklaring på landskabets udformning på Løjt Land.
Udsigten fra sommerhusområdet vil blive påvirket,
når jollehavnen etableres, men påvirkningen vurderes ikke at være af væsentlig negativ karakter
således, at den bør sidestilles med en væsentlig
miljøpåvirkning, da jollehavnen, set fra veje og
stier, vil være delvist skjult bag træer og eksisterende bebyggelse. Strandbræmmen ved den planlagte havn er i kommuneplan 2015 udpeget som
bevaringsværdigt landskab efter planlovens § 11a
stk. 1 punkt 16. Udpegningen gælder ikke på søterritoriet, hvor jollehavnen tænkes placeret.
d. Visualiseringerne
Visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af
tegningsmateriale fra Kystdirektoratets tilladelse
samt på oplysninger om anlæggets dimensioner
som ansøgt. Projektet er indlagt på terrænmodel
og med referencepunkter for at sikre korrekt indpasning og fotos er taget med GPS for eksakt placering inden indlæggelse i model og i fotomatch.
Usikkerheden er lille, og fremvisningen er til
strækkelig for at vurdere anlæggets visuelle påvirkning.
Visualiseringspunkterne er ikke valgt ud fra at
skulle skjule den påvirkning som jollehavnen medfører. Visualiseringerne underbygger for så vidt, at
havnen i den lokale sammenhæng medfører forandringer i forhold til det frie udsyn mod Barsø, og
bæltet mellem Loddenhøj og Barsø og langs stranden. Det er dog mest udpræget når man færdes i
vandkanten og er for så vidt godt illustreret af DNs
vedhæftede visualisering set fra strandkanten og
mod nord ligesom det ses fotos, snit og visualisering i lokalplan og miljørapport.
e. Træbro fremfor et moleanlæg
Den nuværende træbro er, så vidt det har kunnet
konstateres, etableret uden en formel tilladelse.
Hvis der ikke etableres en jollehavn, ville der formentlig kunne gives tilladelse til en træbro efter
Kystbeskyttelseslovens § 16. Det vil dog næppe
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kunne forventes tilladelse til en større bro end nuværende. Der vil også skulle tages stilling til det
hensigtsmæssige i at blande både og badende ved
samme bro. Der er allerede en badebro 75 meter
syd herfor.
Et andet problem vil være vanddybden, idet der
ved bådebro ikke kan forventes tilladelse til uddybning med en sejlrende. Formålet med jollehavnen var blandt andet at sikre nogenlunde dybde i
bassinet. At dybden uden for havnen sandsynligvis
er udfordret ville med en tilladelse fra Kystdirektoratet kunne løses med en sejlrende. Forvaltningen
ser, at en sejlrende vil skulle vedligeholdes løbende. Uddybning og vedligeholdelse af denne er i øvrigt et anliggende mellem Jollelauget og Kystdirektoratet.
f.

Kun joller op til 19 fod, ikke lystbådehavn
Som det fremgår af sidste punkt i dette høringsnotat, har kommunen jf. Planklagenævnsafgørelse
ikke hjemmel til at fastsætte bestemmelser på søterritoriet i en lokalplan. Det er i givet op Kystdirektoratet. Tilladelsen indeholder ikke vilkår om
bådestørrelser.
Betegnelsen ”jolle” bruges ofte som betegnelse for
en lille robåd eller en mindre båd med en lille motor. En sejljolle er ligeledes en åben båd, men forsynet med et sværd. Lokalplanen giver mulighed
for at indrette havnen til både på op til 21,5 fod
(ca. 7 meter). 20% af pladserne kan indrettes til
både op til 26 fod (ca. 8 meter).
En ”lystbådehavn” eller en marina er en havn forbeholdt mindre både og yachter. Ofte indeholder
lystbådehavnen en række faciliteter i form af et
klubhus med toilet og bad, kiosk, drivmiddelsalg
samt mulighed for tømning af septiktanke. For
medlemmerne tilbydes også sommer- og vinteropbevaring af både, ligesom der er mulighed for forårsklargøring af bådene på land.
Kommunen finder ikke, at lokalplanens bestemmelser vil muliggøre, at der etableres en lystbådehavn.
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g. Forbud mod vandscootersejlads
Sejlads med vandscootere reguleres af Vandscooterbekendtgørelsen. Kommunen har ikke hjemmel
i planloven til at regulere vandscootersejlads, men
men kan jf. reglerne i §§ 6-13 vedtage lokale forskrifter, hvorefter ikkeerhvervsmæssig sejlads på
søterritoriet med visse hurtigtsejlende fartøjer forbydes helt eller delvist i badesæsonen ved områder, som i en kommuneplan er udlagt til badeformål, jf. lovens § 29, stk. 3. Der gælder således
andre særlige regler herfor. I Flensborg Fjord skyldes forbuddet bandt andet, at fjorden er Natura
2000 område.
h. Ønsker om nærmere kvantificering af kystudvikling, bølgeforhold og sedimenttransportrate; samt
en kysthydraulisk analyse
Kystdirektoratets tilladelse er givet på baggrund af
et fyldestgørende ansøgningsmateriale fra Jollelauget. Det er Kystdirektoratet, der alene vurderer,
om ansøgningsmaterialet er tilstrækkeligt til at
danne baggrund for en tilladelse.
Hvis DN mener, at der i Kystdirektoratets behandling af ansøgningen ikke er foretaget en tilstrækkelig vurdering, skal denne henvendelse rettes til
Kystdirektoratet. Kommunen har i miljørapporten
foretaget en overordnet vurdering forholdet med
udgangspunkt i Kystdirektoratets gennemgang.
i.

Forringelse af kulturlandskab
Loddenhøjs kulturlandskab kan blive påvirket for
så vidt angår strandarealerne. Her består det nuværende kulturmiljø af små joller, broer m.v. Det
bagvedliggende landskab vil ikke blive påvirket
ved etablering af en jollehavn. Kommunen finder
ikke, at denne påvirkning er så betydelig og af så
stor en udstrækning, at kulturlandskabet forringes
i væsentlig negativ grad.

j.

Landanlæg og moler vil danne en fysisk barriere
Både miljørapportens og DNs egen visualisering viser udmærket den landskabelige påvirkning som
moleanlægget ved medføre. Det er også meningen
med visualiseringer, at vise påvirkningen. Det er
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således ikke søgt skjult for nogen og er derfor også en vigtig del af den politiske vedtagelse eller
forkastelse af lokalplanen. Landanlæg og moler
hindrer ikke den frie adgang henover området.
k. Ikke vinteropbevaring af både
Forvaltningen har sat en begrænsning på de bådestørrelser, der må oplagres til 15 fod, så de omtrentlig svarer størrelsen af de både der generelt
også oplagres på strandarealet i dag. Andre både
må oplagres andre steder. Såfremt der kun etableres en træbro vil kommunen kunne stille lignende
vilkår, men der vil også være færre både.
l.

Revision af Kystdirektoratets tilladelse ønskes med
baggrund i ændrede vandforhold
Det er Kystdirektoratet der godkender udvidelser
og ændringer jf. vilkår 5 i tilladelsen. Kommunen
er ikke myndighed for anlæg/ aktiviteter på søterritoriet.

m. Negativ påvirkning af Møllebækken (Barsbæk).
Det er kommunen, der har tilsynet med Møllebækken både før og efter en eventuel anlæggelse af en
jollehavn. Men det er Jollelauget der jf. tilladelsen
fra Kystdirektoratet har pligten til at forhindre tilsanding:
Vilkår 4. ”Loddenhøj Jollelaug forpligter sig til at
sikre, at ophobet sand og tang ikke spærrer for
den frie passage for fisk ind og ud af Møllebækken.”
Hvis jollelauget nedlægges, skal havnen jf. Kystdirektoratets tilladelse fjernes og strandarealet retableres.
n. Klimasikring i forhold til forventet stigende vandstand
I Kystdirektoratets tilladelse er der ikke taget
højde for en fremtidssikring i forhold til f.eks.
klimaændringer og deraf følgende stigende
vandstand og vejrmæssige ændringer (flere
storme). Tilladelsen og dermed planforslaget er
således udarbejdet på grundlag af et nutidsbillede
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af klimaet. Klimaændringerne kan afhængigt af
størrelsen af disse medføre udfordringer for hele
den lavtliggende del af Loddenhøj –
sommerhusbebyggelsen på de nedre dele af
Lønholt, stranden, campingpladsen og
Loddenhøjvej. Der kan anbefales, at der på et
tidspunkt udarbejdes en samlet plan for sikringen
af kysten ud for Loddenhøj.
Hvis vandstanden stiger generelt, vil molerne
skulle forhøjes tilsvarende, men molernes højde
over den fremtidige vandflade vil ikke
nødvendigvis blive højere.
En forhøjelse af molerne vil forudsætte en ny
tilladelse fra Kystdirektoratet og det vil blive
vurderet, om ændringerne vil medføre behov for
udarbejdelse af ny lokalplan eller tillæg til den
eksisterende.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringsvaret tages til efterretning, idet
havneanlæg ikke forudsætter dispensation
fra strandbeskyttelseslinjen og at der er redegjort for påvirkningen af kystnærhedszonen,
b. at høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådets vurdering af at en jollehavn med en
begrænset størrelse kun udgør et mindre
indgreb i det store landskab,
c. at høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådets vurdering af at en jollehavn med en
begrænset størrelse kun udgør et mindre
indgreb i det store landskab,
d. at høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådet finder at de visualiseringer der fremgår
af lokalplanforslaget og miljøvurderingen giver et retvisende billede af den påvirkning
som jollehavnen medfører,
e. at høringssvaret delvist imødekommes, idet

Side 29 af 80

hvis jollehavnen af forskellige årsager ikke
skulle blive etableret, så er der fortsat muligt
at arbejde videre med et mere beskedent
træbrosanlæg,
f.

at høringssvaret tages til efterretning, idet
kommunen ikke har hjemmel til at fastsætte
bådestørrelse i jollehavnen jf. Planklagenævnsafgørelse fra maj 2019,

g. at høringssvaret besvares med at kommunen
ikke har hjemmel i planloven til at fastsætte
bestemmelser om, hvilke bådtyper, der må
anvende havnen og at sejlads med vandscootere i øvrigt er reguleret efter Bekendtgørelse
om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.,
h. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
etableringen af jollehavnen er mulig jf. tilladelsen fra Kystdirektoratet. Hvis DN ikke finder af de kysthydrauliske undersøgelser, der
ligger til grund for Kystdirektoratets tilladelse er tilstrækkelige, skal henvendelse herom
rettes dertil,
i.

at høringssvaret tages til efterretning. Loddenhøjs kulturlandskab vil blive påvirket for
så vidt angår strandarealerne. Kommunen
finder imidlertid, at denne påvirkning er så
lidt betydelig og af så lille en udstrækning, at
kulturlandskabet ikke forringes i en grad, så
denne vil have en væsentlig negativ påvirkning af kulturlandskabet,

j.

at oplysningen tages til efterretning, idet det
ikke er ukendt for byrådet, at molerne vil
skjule det bagvedliggende landskab jf. visualiseringerne, men at byrådet ikke finder at
det er i et sådant omfang, at lokalplanen ikke
ville kunne vedtages.

k. at høringssvaret ikke imødekommes, idet vinteroplaget kun omfatter både på til 15 fod og
svarende til de både der også i dag lægges op
på stranden,
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l.

at høringssvaret ikke imødekommes, idet
uoverensstemmelse mellem projekt og tilladelse i forhold til ukorrekte vanddybder skal
rettes til Kystdirektoratet, idet kommunen ikke har bemyndigelse på søterritoriet,

m. at høringssvaret tages til efterretning, idet
det oplyses, at der i tilladelsen til jollehavnen
er vilkår om at havnen ikke må medføre forringelse af udløbet og hvordan dette skal
imødegås, og at kommunen er tilsynsførende
myndighed i forhold til vandløbet opstrøms,
n. at høringssvaret tages til efterretning, men at
spørgsmålet om dimensionering og fremtidssikring af molerne ligger i Kystdirektoratets
tilladelse, og det kan oplyses at, hvis der bliver behov for at hæve molerne, skal der udstedes en ny tilladelse og en ny lokalplan til
den tid.
5. Løjt Vinterbadere

Resumé af høringssvar:
a. Løjt Vinterbadere har forespurgt om mulighed for
opstilling af en mobil vinterbadevogn i vinterhalvåret, bl.a. om dette er muligt ved Loddenhøj.
b. Vinterbadere ser gerne en placering af vinterbadervognen ved Barsø Landing i stedet for.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Forvaltningen finder at det er et godt tiltag, der
bør kunne lade sig gøre ved Loddenhøj. Her er der
en badebro, og der vil også kunne udlægges et
areal til en holdeplads. Opstillingen foregår i perioden oktober til april og således uden for campingsæsonen. Vognen bør placeres så den ikke begrænser udblikket fra områdets sommerhuse. En
egnet placering vil være i nærheden af campingpladsens kiosk, hvor der også er offentligt toilet.
Dette er også i nærheden af nuværende badebro.
Denne nedtages dog normalt for vinteren.

Side 31 af 80

Forslag til placering af vinterbadervogn i vinterhalvåret
b. Kystdirektoratet har oplyst, at vinterbadervogne
o.lign. skal placeres i lokalplanlagte områder, idet
der ellers ikke kan forventes dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller:
a. at høringssvaret imødekommes, idet er udlægges et areal ud for kioskbygningen, der
må anvendes som holdeplads for en vinterbadervogn i vinterhalvåret. Der markeres et
areal hertil i lokalplanen med tilføjelse til §
3.4: Delområde 3 må kun anvendes til
strandareal, adgangsvej og parkeringsplads
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for strandens og campingpladsens besøgende. På arealet markeret på kortbilag 2 må der
etableres et areal til opstilling af en vinterbadevogn (trailerkonstruktion) med et maksimalt etageareal på 25 m² i vinterhalvåret.
Det vurderes endvidere at ændringen kan ske
indenfor rammerne af miljørapporten som
har været offentliggjort sammen med planforslaget,
b. at høringssvaret imødekommes, idet en placering af vinterbadervognen ved kiosken og
øst for Loddenhøjvej opfylder Kystdirektoratets kriterier for at opnå dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen.
6. Kreds af borgere
der mener at have
vundet hævd på den
nuværende nordlige
bro v/ Birte Schultz.

Resumé af høringssvar
a. En kreds af brugere af den nordlige bro har bedt
kommunen tage stilling til deres forespørgsel vedrørende at de mener at have vundet hævd på broen. De agter at fastholde denne hævd og er indstillet på at kære en privatretlig retssag om nødvendigt.
Kommunen anfører i oplæg til Vækstudvalget for
land og bys møde den 7. marts 2019 – sag 37 således: ”En personkreds fra Loddenhøjområdet har
nedlagt påstand om hævd på den nordlige bådebro
i området. Dette kan medføre en privatretlig retssag om denne hævd. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er vundet hævd i sagen.”
BS bemærker hertil, at det kan undre at forvaltningen udtaler dette, når der endnu ikke er sendt
et officielt svar fra kommunen på deres henvendelse fra 22. august 2016. Der er sendt utallige
rykkere. BS har sat deres advokatfirma ind i sagen.
BS mener, at spørgsmålet om hævd skal afklares
før der kan gives grønt lys fra Kystdirektoratet.
Der er tale om et yderligere vilkår i Kystdirektoratets betingelser for godkendelsen. BS har vedlagt
svar fra Kystdirektoratet til Jollelaugets formand
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herom.
Kystdirektoratet angiver i brev af 11. maj 2017 til
Jollelaugets formand følgende: Tilladelsen erstatter
ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske
personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i
forbindelse med jollehavnens tilstedeværelse eller
etablering, opstået civilretligt ansvar. Kystdirektoratet skriver yderligere, at såfremt den eksisterende bros brugere/ ejere ikke er en del af Jollelauget
og ikke er indforstået med at denne skal fjernes,
kan jollehavnen ikke med tilladelsen i hånden
kræve broen fjernet. Så længe broejerne lever op
til de vilkår, der er beskrevet i broens tilladelse,
har broejerne ret til at beholde broen. Skulle det
være tilfældet, at der ikke foreligger en tilladelse
til broen, skal kommunen først afgøre, hvorvidt
broen kan opnå en lovliggørende tilladelse eller ej.
Denne afgørelse skal træffes ud fra gældende regler for bade- og bådebroer samt de gældende politiske retningslinjer for kommunens kystpolitik.
Forvaltningens bemærkninger
a. Etableringen af jollehavnen forudsætter, at den
nordlige bro fjernes. Broen har landfæste til kommunens matr. nr. 624 Barsmark, Løjt. Af tilladelsens side 6 fremgår ”…. indehaverne af badebroens samtykke til etableringen jollehavnen lægges
også til grund” og er således et civilretligt forhold.
Det er dette samtykke, der stilles spørgsmål ved,
idet de tre der skrev under på dette samtykke ikke
menes at have adkomst til broen, men kun den
personkreds som mener, at have hævd/ejerskab til
broen.
Forvaltningen har spurgt to kyndige rådgivere om
hævdspørgsmålet – en landinspektør og en advokat. På baggrund af dette har forvaltningen den
opfattelse, at der ikke kan vindes hævd på kystterritoriet. Hovedparten af broen ligger på søterritoriet. Forvaltningen har indledt korrespondance med
brugerkredsen af den nordlige bro med henblik på
at afklare, hvem der mener at have hævd på bro-
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en/ ejerskab og indledende i forhold til om der foreligger en tilladelse til broen.
Såfremt der skulle foreligge en tilladelse til broen
kan denne således ikke umiddelbart fjernes jf.
Kystdirektoratets brev af 11. maj 2017. Forvaltningen ser, at broen ikke har en tilladelse efter
Kystbeskyttelseslovens § 16 og dermed antagelig
ikke er lovlig. Hvis broen ikke er lovlig, bør der
indledes en lovliggørelsessag af forholdet – enten
tilladelse til broen eller fjernelse. Kommunen har
retningslinjer for tilladelser til både- og badebroer.
Der er også en række forpligtigelser for broens
ejere – herunder også i forhold til et civilretligt ansvar. For at kunne afgrænse ejerkredsen af broen,
har kommunen bedt talspersonen for ejerkredsen
om, at identificere denne.
Forvaltningen vurderer, at hævdsagen som sådan
ikke er til hindring for vedtagelse af lokalplanen.
Der må i lokalplaner ikke optages bestemmelser
om ejerskab af arealer – således antageligt heller
ikke hævdvunden ret. Havde der været en servitut
omhandlende en tilladelse til en bro ville dette være en rådighedsservitut, der ikke vil kunne aflyses
uden samtykke fra de påtaleberettigede eller ved
ekspropriation af rådighedsservitutten. Lokalplanen regulerer kun fremadrettet. Lovligt eksisterende forhold kan fortsætte. Lokalplanen regulerer ligeledes ikke forhold, der kræver tilladelse efter
anden lovgivning – i dette tilfælde en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven (læs Kystdirektoratets
tilladelse).
Så selv om lokalplanen vedtages, så er det ikke
den i sig selv der kan tillade, at Jollelauget kan påbegynde anlægget. Det er kun tilladelsen og de
vilkår der er fastsat i denne.
Forvaltningen gør opmærksom på at kommunen ikke er i besiddelse af al korrespondance imellem Kystdirektoratet, Jollelauget og privatpersoner. Når forvaltningen får kendskab til relevant korrespondance mellem parterne, har forvaltninen bedt
om at få dette tilsendt.
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Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet udnyttelsen af lokalplanen til etablering af jollehavnen stadig forudsætter, at Kystdirektoratets tilladelse og de vilkår der er fastsat i
denne af 24. september 2014 overholdes,
herunder de civilretlige forhold vedrørende
den nordlige bro.
Høringssvar 7– 21.

Borgere der har udtrykt modstand mod projektet og
dermed det fremlagte lokalplanforslag.
Høringssvar fra samme adresse er lagt sammen.

7. Hans Jørgen Raben
Løjtertoft 14 M, 6430
Nordborg. Sommerhus
ved Loddenhøj

Resume af høringssvar:
a. Ikke ideelt for joller i havn, da bådene fyldes med
regnvand.
b. Savner henvisninger til andre jollehavnssucceser.
c. Uhensigtsmæssig placering i forhold til tilsanding
og kysterosion.
d. Brugsret til stranden skal vægte højere for nuværende sommerhusejere frem for de få jolleejere.
e. Flyt havnen til Barsø Landing.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Lokalplanen kan ikke optage bestemmelser om
hvordan man hindrer at både og joller fyldes med
regnvand. En problematik der er, uanset om bådene ligger i en jollehavn eller ved træbro.
b. Der findes antageligt både gode og dårlige eksempler på jollehavne. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil.
c. Tilsandingsproblematikken har været behandlet i
Kystdirektoratets tilladelse. Lokalplanen kan ikke
regulere forhold på søterritoriet.
d. Strandarealet og den bagvedliggende campingplads ligger på arealer ejet af Aabenraa Kommune.
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Byrådet må som ejer afveje, hvilke brugere af et
område man vil tilgodese. I dette tilfælde tages 60
meter af strandarealet til en jollehavn. Der vil fortsat være offentlig adgang til landarealet og broerne.
e. Der er ikke noget til hindring for en placering ved
Barsø Landing. Jollelauget har dog oplyst, at dette
så ikke bliver med dem som bygherre.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret tages til efterretning, idet
spørgsmålet dog ikke er relevant i forhold til
lokalplanens bestemmelser,
b. at høringssvaret tages til efterretning, idet
placeringen ved Loddenhøj fastholdes,
c. at høringssvaret tages til efterretning, idet
spørgsmål vedrørende tilsanding og erosion
skal rettes om Kystdirektoratet og den tilladelse og de vilkår, der er givet til jollehavnen,
d. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
placeringen ved Loddenhøj fastholdes, men
det kan oplyses at der fortsat vil være offentlig adgang til landarealer og broer,
e. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
placeringen ved Loddenhøj fastholdes.
8. Peter Burba, Loddenhøj

Resume af høringssvar:
a. For lav vanddybde til udsejling med joller.
b. Østmole er flyttet 10 meter ud og dermed ikke i
overensstemmelse med tilladelse fra Kystdirektoratet.
c. Dokumentation for Jollelaugets økonomiske formåen i forhold til at etablere havn savnes.
d. Hvem skal bestyre havnen.
e. Havn sænker områdets standard.
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f.

Savner at der er arbejdet med de øvrige forslag til
placeringer der indkom.

g. Hævdsag skal være afklaret inden anlæggelsesstart jf. tilladelse fra Kystdirektoratet.
h. Mener at udvalgsformanden sammenblander sin
rolle i forhold til de to parter i sagen – dvs. tager
parti for den ene part.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Kommunen har ikke hjemmel til at regulere forhold på søterritoriet, herunder forhold vedrørende
etablering af en sejlrende. Dette spørgsmål skal
rettes til Kystdirektoratet.
b. Kystdirektoratet kontrollerer, at anlægget når det
er udført, er i overensstemmelse med tilladelsen
som er givet i medfør at Kystbeskyttelsesloven.
Det fremgår af tilladelsens vilkår 6., at:
”Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal
Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen
(sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk)
underrettes herom. Snarest herefter skal samme
myndigheder tilsendes en færdigmelding, som
dokumenterer, at projektet er opført i
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver
anlæggets endelige position”.
c. Kommunen kan ikke i forbindelse med planlægning
lægge bygherres økonomiske formåen til grund for
om man vil udarbejde et lokalplanforslag. Hvis der
tænkes på kommunens medvirken i form af tilsagn
om midler, må dette tages i forbindelse med frigivelse af de midler, der er budgetteret med.
d. Bestyrelse af en havn kan ikke fastsættes i lokalplanbestemmelser. Det ordensreglement for havnen, som skal udarbejdes og godkendes af byråd
og siden af Trafikstyrelsen skal indeholde angivelse
af en havnebestyrer.
e. Forvaltningen har kun bemærkning om at jolle-
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havnen ændrer områdets udtryk og tilfører området nye goder, mens andre goder indskrænkes eller forringes. De mange høringssvar giver byrådet
gode muligheder for på baggrund af disse at træffe
en beslutning om vedtagelse af lokalplanen eller
ej.
f.

Placeringen ud for Loddenhøjvej er valgt, fordi den
har tilknytning til sommerhusområdet og campingpladsen. Herved skabes størst mulig synergi mellem havn, campingplads og sommerhusområde. I
overvejelserne om placering har vanddybden også
været overvejet. Den valgte placering er den placering der er tættest på dybere vand
Forvaltningen ser ingen grund til at arbejde med
andre placeringer, idet Jollelauget har meddelt at
de kun ønsker at medvirker ved etablering af en
havn ved Loddenhøj, ikke ved Barsø Landing.
Der er redegjort for fravalg af alternativer i miljørapportens afsnit 1.2.1.

g. Se punkt 6. Lokalplanen kan vedtages uden at
hævdsagen er afgjort. Det er ikke lokalplanen, der
giver tilladelse til etablering kun kystdirektoratets
tilladelse. Broens ejerforhold/ fjernelse er et civilretligt spørgsmål og hører under vilkårene i tilladelsen.
h. Udvalgsformandens rolle er ikke relevant i forhold
til planarbejdet. Det er et samlet byråd der træffer
beslutning om lokalplanen vedtages eller ej.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret tages til efterretning, idet
spørgsmålet om vandstande bør rettes mod
Kystdirektoratet og deres tilladelse til jollehavnen,
b. at høringssvaret ikke imødekommes, idet lokalplanen er udarbejdet i tillid til at projektmaterialet overholder tilladelsen, og det råderum denne giver i forhold til østmolens
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placering,
c. at høringssvaret tages til efterretning, idet
bygherres økonomi er lokalplanens indhold
uvedkommende,
d. at høringssvaret tages til efterretning, idet
det dog ikke kan fremgå af lokalplan, hvem
der skal bestyre en havn. Bestyreren fastsættes i forbindelse med godkendelse af ordensbestemmelser for havnen,
e. at høringssvaret ikke imødekommes, idet lokalplanen indstilles vedtaget,
f.

at høringssvaret ikke imødekommes idet lokalplanen indstilles vedtaget endeligt. En placering af ved Barsø Landing kræver ny tilladelse og lokalplan Det vil i givet fald blive
med en anden bygherre en Jollelauget,

g. at høringssvaret ikke imødekommes, idet lokalplanen indstilles vedtaget. Anlæggelsen af
jollehavnen kan kun ske i henhold til Kystdirektoratets tilladelse. Er denne ikke opfyldt
kan anlæggelsen ikke påbegyndes – de herunder retmæssige ejeres samtykke til fjernelse af broen.
9. Hans Jürgen Beck,
Loddenhøj

Resume af høringssvar:
a. Finder indkaldelsen af ideer og forslag ikke overholder planlovens §23c, idet høringssvar ikke var
behandlet før afgørelse om at i gangsætte proces.
b. Mener ikke, at indkaldelse af ideer og forslag må
indeholde henvisning til et konkret projekt.
c. Lokalplanen overholder ikke Kystdirektoratets tilladelse.
d. Livsfarlige badeforhold.
e. For lav vanddybde til udsejling med joller.
f.

Lokalplan mangler bestemmelser om sikkerhedszone til østmolen.
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g. Lokalplanens visning af havnen bygger på et forkert kortgrundlag i forhold til tilladelsen fra Kystdirektoratet.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Indkaldelsen af ideer og forslag er foregået i overensstemmelse med planlovens regler herom.
Kommunen fastsætter selv en frist for afgivelse af
ideer, forslag, m.v.
Hovedspørgsmålene som kommunen ønskede ideer og forslag til var følgende:
•
•
•
•
•

Hvor kan jollehavn i området ved Loddenhøj/Barsø Landing i givet fald placeres?
Hvor stor skal en jollehavn være?
Hvilke typer af både skal jollehavnen i givet
fald kunne rumme?
Hvordan kan naturværdierne sikres?
Hvis der ikke etableres en jollehavn ved
Loddenhøj, hvordan ønskes strandområdet
udformet og hvad skal det indeholde af aktiviteter og faciliteter?

Placeringen blev efterfølgende konkretiseret og
fastlagt med en lokalisering ved campingpladsen
ud for Loddenhøj.
Det kan oplyses, at planlovens § 23c, i modsætning til vedtagelse af planforslag og endelige planer, ikke har krav om politisk behandling af indkomne høringssvar.
b. Planlovens § 23c stiller ingen vilkår om, at et konkret projekt ikke må indgå i indkaldelsen af ideer
og forslag. Det vil være sådan i langt de fleste tilfælde, at byrådet påbegynder en planlægning på
baggrund af et konkret projektforslag. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående
planlægning. Heri kan også indgå alternative forslag og herunder også det projekt, som er anledning til at byrådet påbegynder en planlægning.
Indkaldelsen af ideer og forslag for en jollehavn
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indeholdt 5 hovedspørgsmål og 3 alternative placeringer og et 0-alternativ (ikke gennemføre en
planlægning for en jollehavn).
c. Lokalplanen er udarbejdet i tillid til, at det materiale, der er udleveret af Jollelauget og dennes konsulent til lokalplanudarbejdelsen, er korrekt i forhold til Kystdirektoratets tilladelse.
Det er alene Kystdirektoratet, der afgør hvorvidt
deres tilladelser er overholdt.
d. Jollehavnens moleanlæg medfører ændrede forhold for de badende i form af ændrede strømforhold og molernes hårde beskaffenhed. Det er alene
Kystdirektoratet der kan afgøre om der skal opsættes varslingsbøjer med andet op langs disse og
udsejlingsruten.
e. Kommunen har ikke hjemmel i planloven til at
fastsætte bestemmelser om etablering af en sejlrende. Hvis vanddybden er for lav har Jollelauget
mulighed for at søge Kystdirektoratet om uddybning til en sejlrende.
f.

Kommunen har ikke hjemmel i planloven til at
fastsætte bestemmelser på søterritoriet og hermed
heller ikke for sikkerhedszone til molen. Kystdirektoratet er myndighed herfor.

g. Det fremgår ikke af tilladelsen, hvilket kortgrundlag jollehavnen baserer sig på, men kun tekst i tilladelsen for havneanlæggets mål.
Det er alene Kystdirektoratet, der afgør om deres
tilladelser er overholdt. Dette spørgsmål må således rettes til Kystdirektoratet eller ved klage til
klagenævnet over Kystdirektoratets tilladelse, og
om denne er præcis nok til at fastsætte havnens
udstrækning. Se høringssvar 3b.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådet finder at § 23c i planloven er overholdt,
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b. t høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådet finder at § 23c i planloven er overholdt,
da lovbestemmelse ikke er til hindring for at
indsendte projekter kan indgå i indkaldelsen
af ideer og forslag,
c. at høringssvaret ikke imødekommes, idet lokalplanmaterialet er udarbejdet i tillid til at
det fremsendte projektmateriale er i overensstemmelse med tilladelsen fra Kystdirektoratet og spørgsmål om projektmaterialets
overholdelse af tilladelse skal rettes til Kystdirektoratet,
d. at høringssvaret tages til efterretning, idet
kommunen ikke har hjemmel i planloven til at
fastsætte lokalplanbestemmelser for bøjer og
andet på søterritoriet,
e. at høringssvaret tages til efterretning, idet
kommunen ikke har hjemmel i planloven til at
fastsætte bestemmelser i en lokalplan om
sejlrender og vanddybder på søterritoriet.
Spørgsmål til vanddybder og sejlrender henvises til Kystdirektoratet og tilladelsen som
direktoratet har givet til havneprojektet,
f.

at høringssvaret tages til efterretning, idet
kommunen ikke har hjemmel i planloven til at
fastsætte bestemmelser om sikkerhedszoner
m.m. på søterritoriet i en lokalplan. Spørgsmål til sikkerhedszoner henvises til Kystdirektoratet og tilladelsen som direktoratet har
givet til havneprojektet,

g. at høringssvaret ikke imødekommes, idet lokalplanforslaget er udarbejdet i tillid til at det
fremsendte projektmateriale er i overensstemmelse med tilladelsen fra Kystdirektoratet, og spørgsmål om projektmaterialets
overholdelse af tilladelse skal rettes til Kystdirektoratet.
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10. Peder Luckmann,
Slugten 11, Loddenhøj

Resume af høringssvar:
a. Ødelæggelse af god badestrand.
b. For lav vanddybde til udsejling med joller.
c. Jollehavn bør placeres ved Barsø Landing.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Etableringen af havnen medfører at cirka 60 meter
af den pågældende del af stranden forsvinder og
dermed også bademulighederne der. Dette kan
kun undgås, hvis havnen ikke etableres jf. Kystdirektoratets tilladelse eller etableres et andet sted.
b. Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet og
for den tilladelse, der er givet. Kommunen er ikke
myndighed på søterritoriet og har ikke hjemmel i
planloven til at regulere forhold på søterritoriet.
Jollelauget har selv ansvaret for at overholde de
vilkår, der er givet i tilladelsen. Er der vilkår der
ikke er overholdt, må der rettes henvendelse til
Kystdirektoratet eller relevante klageinstans.
Hvis vanddybden er for lav har Jollelauget mulighed for at søge Kystdirektoratet om uddybning til
en sejlrende.
c. Byrådet har været forelagt muligheden for at etablere havnen ved Barsø Landing. Jollelauget ønsker
ikke andre placeringer. Et flertal i byrådet har besluttet, at der skal arbejdes videre med en placering ved Loddenhøj. Forvaltningen ser dog ikke
noget til hindring for en placering ved Loddenhøj,
hvis byrådet skulle beslutte sig for fremme dette.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
placeringen fastholdes jf. Kystdirektoratets
tilladelse.
b. at høringssvaret ikke imødekommes, idet besejlingsforholdene reguleres af Kystdirektoratet og deres tilladelse til jollehavnen.
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c. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
Kystdirektoratets tilladelse og lokalplanen
fastholdes med en placering ved Loddenhøj.
11. Annabeth Svennesen,
Loddenhøjvej 192

Resume af høringssvar:
a. Ødelæggelse af badeområde.
b. Placer havnen ved Barsø Landing.
c. Bifalder fast slæbested.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Etableringen af havnen medfører, at cirka 60 meter af den pågældende del af stranden forsvinder
og dermed også bademulighederne der. Dette kan
kun undgås, hvis havnen ikke etableres jf. Kystdirektoratets tilladelse eller etableres et andet sted.
b. Byrådet har været forelagt muligheden for at etablere havnen ved Barsø Landing. Et flertal i byrådet
har dog besluttet, at der skal arbejdes videre med
en placering ved Loddenhøj.
c. Ingen bemærkninger.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret at høringssvaret ikke imødekommes, idet placeringen fasholdes jf.
Kystdirektoratets tilladelse,
b. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
Kystdirektoratets tilladelse og lokalplanen
fastholdes med en placering ved Loddenhøj,
c. at høringssvaret tages til efterretning, idet et
slæbested vil kunne etablere uanset om lokalplanen vedtages eller ej, men kræver dog
tilladelse efter anden lovgivning.

12. Kirsten Seehagen og
Ingolf Milther Nielsen.
Campister

a. Indkaldelse af ideer og forslag var illusorisk grundet ikke færdigbehandlet inden valget af placering
blev truffet og kun gennemført fordi planklage-
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Nybølvej 42, Hjordkær,
6230 Rødekro
Hyldehegnet 46, 6400
Sønderborg.

nævnet krævede dette.
b. Mener ikke både op til 26 fod er joller. Bør holdes
på under 12 fod.
c. 25 p-pladser/ 1/2 parkeringsplads pr. båd er for
lidt.
d. Toiletforhold mangler og anvisning, hvor det skal
være.
e. Finder ikke at der i miljørapporten er vurderet på
den forringede udsigt for campisterne, kun for
sommerhusene.
f.

Ødelæggelse af naturstrand.

g. Miljøvurderingens angivelser af biltrafik for lavt sat
og ulykkesrisikoen for lavt sat.
h. Mener at forøgelsen af joller i området (+500%)
medfører væsentlig øget forstyrrelse af dyrelivet.
i.

Det er ikke klart beskrevet hvad der skal ske med
de nuværende både (20 stk.), der hidtil har blot
har benyttet bade- og bådebro og rampe, men ikke ønsker at betale for at ligge i jollehavnen.

j.

Jollehavn på maks. 25 pladser, hvis den gennemføres.

k. Placering ved Barsø Landing foretrækkes.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Der er ingen formelle krav til behandling af høringssvar i forbindelse med indkaldelsen af ideer
og forslag. Indkaldelsen af ideer og forslag blev
dog færdigbehandlet mere grundigt og forelagt byrådet i forbindelse med behandling af lokalplanforslaget.
b. Der findes ingen fast definition på størrelsen på en
jolle, men forvaltningen vurderer, at 20-21 fod er
den maksimale størrelse på en jolle. Der er reserveret 20 % pladser til både over 21 fod (7 m) og
op til 26 fod (8,60 m). Disse er ikke at betegne
som joller, men både. Grundet dybden i bassinet
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kan f.eks. sejlbåde og kølbåde ikke gå ind i havnen. At begrænse størrelsen til 12 fod (4 m) giver
ingen mening, da så små både ikke vil kunne sejle
ud en stor del af tiden.
Følges planklagenævnets afgørelse vil der ikke
kunne fastsættes størrelser på både i en lokalplan.
Der er ikke fastsat bådestørrelser i Kystdirektoratets tilladelse – alene en vanddybde.
c. Forvaltningen har vurderet, at ½ parkeringsplads
pr. bådeplads er tilstrækkelig, idet en væsentlig
del af bådeejerne har sommerhus i området og
forventes at gå ned til deres båd. Der vil næppe
være dage, hvor alle de øvrige bådeejere andre
steder fra, er ved deres båd på samme tid.
d. Der er ikke stillet krav om etablering af toilet ved
jollehavnen. Som alle andre strandgæster har brugerne mulighed for at benytte det offentlige toilet i
campingpladsens bygning. Forvaltningen ser dog,
at dette vil kunne medføre kapacitetsproblemer på
gode sommerdage med mange strandgæster.
e. Visualiseringen set fra Lønholt (side 25 i lokalplannens redegørelse) giver også et godt indtryk af de
udsigtsforhold, der bliver for de 4 nordlige campingpladser på kommunens campingplads. Det
ses, at det frie udsyn erstattes af stenmoler og både.
f.

Etableringen af havnen medfører, at cirka 60 meter af den pågældende del af stranden forsvinder
og dermed også bademulighederne der. Dette kan
kun undgås, hvis havnen ikke etableres jf. Kystdirektoratets tilladelse eller etableres et andet sted.

g. Da en stor del af jolleejerne har sommerhus i området, vil dette ikke medføre væsentlig mere trafik
på Loddenhøjvej. Andre jolleejere besøger ikke deres båd hver dag, hvorfor den øgede trafik som
følge af jollehavnen vurderes at være som angivet
i miljørapporten. Loddenhøjvej er ombygget til lav
hastighed (steler og kanaliseret trafik) og der er
ikke nogen saglig begrundelse for at jolleejere ikke
kører lige så forsigtigt gennem området, som an-

Side 47 af 80

dre brugere af området.
h. Motoraktivitet kan forstyrre marsvin og andre havpattedyr. Men det vil det gøre uanset om bådene
f.eks. sejler til og fra en tilsvarende jollehavn ved
Barsø Landing eller som planlagt ved Loddenhøj. I
Kystdirektoratets tilladelse er dette også vurderet
og ikke fundet problematisk.
i.

Der har været meget tvivl om, hvor mange både
der ligger på stranden i dag og som ikke ønsker at
erhverve sig en plads i jollehavnen. Antallet tales
ned, når der skal vurderes på behovet for en jollehavn, og tallet tales, op når der skal vurderes på,
hvor mange både der bliver lagt uden for jollehavnen. Der er i lokalplanen anvist et areal syd for jollehavnen, hvor der må oplægges, både for de der
ikke er medlemmer af havnen. Den nuværende
rampe har ingen tilladelse. Det bør aftales med
Jollelauget om andres benyttelse af den planlagte
rampe i havnebassinet.

j.

Forvaltningen har udarbejdet lokalplanforslaget på
baggrund af Kystdirektoratets tilladelse, der giver
mulighed for op til 50 bådepladser. En mindre
havn med det halve antal pladser vil naturligvis
påvirke området mindre. Dette forudsætter dog, at
Kystdirektoratets tilladelse ændres.

k. Byrådet har været forelagt muligheden for at etablere havnen ved Barsø Landing. Jollelauget ønsker
ikke andre placeringer. Et flertal i byrådet har besluttet, at der skal arbejdes videre med en placering ved Loddenhøj. Forvaltningen ser dog ikke
noget til hindring for en placering ved Barsø Landing, hvis byrådet skulle beslutte sig for at fremme
dette.
Placeringen ud for Loddenhøj er valgt, fordi den
har tilknytning til sommerhusområdet og campingpladsen. Herved skabes størst mulig synergi mellem havn, campingplads og sommerhusområde. I
overvejelserne om placering har vanddybden også
været overvejet. Den valgte placering er den placering der er tættest på dybere vand.
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Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret tages til efterretning,
b. at høringssvaret ikke imødekommes, idet bådestørrelserne fastholdes. Se dog rettelser i
planbestemmelserne som følge af planklagenævnsafgørelse, idet kommunen ikke må
fastsætte bestemmelser for forhold på søterritoriet – dermed heller ikke bådestørrelser,
c. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
parkeringsnormen på ½ p-plads pr. båd fastholdes,
d. at høringssvaret besvares med at der ikke
stilles krav om yderligere toiletfaciliteter, idet
offentligt toilet forefindes og kan benyttes,
e. at høringssvaret besvares med at visualiseringen set fra den nedre del af Lønholt giver
et tilsvarende billede af hvordan påvirkningen er fra de 4 campingpladser mod nord,
f.

at høringssvaret ikke imødekommes, idet
placeringen ved Loddenhøj indstilles vedtaget,

g. at høringssvaret ikke imødekommes, idet det
vurderes at jollehavne ikke medfører mere
trafik end angivet i miljøvurderingen og at
trafikken ikke medfører yderligere sikkerhedsproblemer end anden trafik i området,
h. at høringssvaret ikke imødekommes, idet motorstøjen jf. vurderingen i Kystdirektoratets
tilladelse ikke medfører væsentlig forringelse
af dyrelivet,
i.

at høringssvaret besvares med at der syd for
jollehavnen er udlagt et areal, hvor bådeejere, der ikke er medlem af Jollelauget kan
lægge deres både op og at det drøftes/afklares med Jollelauget, hvordan disse
må anvende den planlagte jollerampe,
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j.

at høringssvaret ikke imødekommes, idet jollehavnen størrelse jf. Kystdirektoratets tilladelse fastholdes,

k. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
placeringen jf. Kystdirektoratets tilladelse
fastholdes.
13. Birte Thorsen og
Rasmus Hoffmann,
Loddenhøjvej 212,
Loddenhøj

Resume af høringssvar:
a. Jollehavnen medfører mere trafik.
b. Fare for miljøet – motorbåde.
c. Ødelæggelse af naturområde.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Det er ikke forvaltningens opfattelse, at jollehavnen vil medføre væsentligt mere trafik. Det vurderes at havnen vil medføre en trafikstigning fra 50
biler pr. døgn til nuværende jolleaktivitet til 100
biler pr. døgn til jollehavnen i en sommerweekend.
Det vil sige, en stigning på 50 biler pr. dag. Denne
stigning skal ses i sammenhæng med den øvrige
trafik, som er ved kørsel til campingplads, cirka
70-80 sommerhuse på Lønholt og strandgæster.
Det er vurderet, at der i højsæsonen passerer cirka 400 køretøjer.
b. Både nuværende bådeaktiviteter som de planlagte
aktiviteter i en havn medfører risiko for brændstofspild. Jollelauget skal lade udarbejde et ordensreglement, der bl.a. skal sikre, at brugerne ikke forsætligt forurener vandmiljøet.
c. Arealerne bag stranden, herunder det af flere
fremhævede morænelandskab langs dalstrøget
ved Møllebækken, er i forvejen sløret af sommerhuse.
Havnebassinet udgør et areal, der svarer til 4-5
sommerhusgrunde og vil optage cirka 60 meter af
stranden. Molerne medfører naturligvis ændrede
udbliksforhold og syd for molerne vil der både aktivt og passivt ske en udvidelse af strandens bred-
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de ved placering af opgravet sand fra havnebassinet og ved aflejring af sandmateriale syd for molen
som følge af materialevandring langs kysten.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet den
forventede trafikstigning er minimal ved
etablering af en jollehavn,
b. at høringssvaret tages til efterretning, idet
Jollelauget skal sikre at havnens brugere ikke
forsætligt forurener vandmiljøet,
c. at høringssvaret ikke imødekommes i det
placeringen ved Loddenhøj fastholdes jf.
Kystdirektoratets tilladelse og begrundet i at
påvirkningen af naturområdet ikke er af et
sådant omfang, at der skal findes en anden
placering.
14. Familien Nissen v/
Johan V. Nissen

Resume af høringssvaret:
a. Med de store bådestørrelse er der mere tale om en
lystbådehavn end en jollehavn.
b. Med store både forringes udsigtsforholdene.
c. Kystdirektoratets tilladelse vedr. dybde uden for
bassinet skal respekteres.
d. Har haft båd på stedet siden 1970 og fratages retten til at have denne liggende med jollehavnsprojektet.
e. Forøget trafik.
f.

Hvordan vil kommunen sikre sig, at Jollelauget har
råd til at overholde de i miljøvurderingen angivne
forhold?

g. Risiko for tilsandning af stranden og skal skatteyderne betale for udbedring af disse skader?
h. JW Consults vandstrømsanalyse findes underkendt
af DHI-rapporten.
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i.

Risiko for Blå Flag.

Forvaltningen bemærkninger:
a. 80% eller langt den overvejende del af bådene
skal være under 21 fod (jollestørrelse). Som følge
af planklagenævnsafgørelse har kommunen ikke
hjemmel til at fastsætte bådestørrelse i lokalplanen. Tilladelsen rummer ingen begrænsninger på
bådestørrelser eller definition på disse.
b. De større både mellem 21 og 26 fod vil kunne have overbygning som vil kunne påvirke udbliksmulighederne.
c. Uddybning uden for bassinet kræver en tilladelse
fra Kystdirektoratet. Forholdet kan ikke reguleres
af lokalplanen, da der ikke er hjemmel hertil i
planloven.
d. Der er udlagt et areal syd for havnen som må benyttes af jolleejere der ikke er medlem af havnen.
Kommunen bør aftale andres brug af jollerampen
med Jollelauget.
e. Det er ikke forvaltningens opfattelse at jollehavnen
vil medføre væsentlig mere trafik. Det vurderes, at
havnen vil medføre en trafikstigning fra 50 biler pr.
døgn til nuværende jolleaktivitet til 100 biler pr.
døgn til jollehavnen. Det vil sige, en stigning på 50
biler pr. dag. Denne stigning skal ses i sammenhæng med den øvrige trafik, som er ved kørsel til
campingplads, cirka 70-80 sommerhuse på Lønholt
og strandgæster. Det er vurderet at der i højsæsonen passerer cirka 400 køretøjer.
f.

Spørgsmålet om Jollelauget har råd til at overholde
planer, miljøvurdering og lovgivning er ikke relevant i forhold til vedtagelsen af lokalplanen, men
må indgå i den aftale kommunen træffer med Jollelauget vedrørende en eventuel medvirken i projektet.

g. Til sikkerhed for at vilkår 1-10 i tilladelsen bliver
opfyldt skal Loddenhøj Jollelaug jf. vilkår 11 ind-
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sætte 50.000,00 kroner på en spærret konto med
Kystdirektoratet som hæveberettiget. Beløbet kan,
efter aftale med Kystdirektoratet, stilles til sikkerhed på anden vis. Loddenhøj Jollelaug forpligter
sig jf. tilladelsen til at sikre, at ophobet sand og
tang ikke spærrer for den frie passage for fisk ind
og ud af Møllebækken. Anlæggets ejer forpligter
sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig
stand.
Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med
fysiske og juridiske personer, som kan være berørt
af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af
anlægget for et, i forbindelse med jollehavnens tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt
ansvar – antageligt også erosionsskader på andres
ejendom.
h. Det er Kystdirektoratets kystfaglige vurdering, at
etableringen af jollehavnen ikke vil medføre nogen
særlig negativ effekt på kyststrækningen nordøst
for anlægget. Dette skyldes, at sedimenttransporten på strækningen, hvor havnen placeres, er beskeden, bl.a. fordi vanddybderne er små ud for
den nordøstvendte kyst. Endvidere vurderes det,
at forsyningen af sand til Barsø Landing også vil
fortsætte uanfægtet. Etableringen af en kunstig
strand, som projekteret på jollehavnens sydside,
vurderes p.b.a. ansøgers redegørelse, at kunne
modvirke tangophobning på anlæggets sydside,
samt at den kunstige strand vil opretholde en naturlig sedimenttransport i den aktive kystzone, dog
med ændret kurs som følge af havnens tilstedeværelse. Det er Kystdirektoratet, der har udstedt tilladelsen. Hvis der er forudsætninger i denne der er
forkerte eller mangler, må der rettes henvendelse
til Kystdirektoratet.
i.

Det har høj prioritet, at fastholde Blå Flag ved
Loddenhøj strand.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
kommunen, med baggrund i klagenævnsafgørelsen vedr. planlægning på søterritoriet, ikke
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fastsætter jollestørrelser i lokalplanen.
Spørgsmålet må rettes til Kystdirektoratet,
b. at høringssvaret tages til efterretning, idet
kommunen, med baggrund i planklagenævnets afgørelse vedr. planlægning på søterritoriet, ikke kan fastsætte størrelser og højder
på både i lokalplanen. Spørgsmålet må rettes
til Kystdirektoratet,
c. at høringssvaret tages til efterretning, idet
kommunen, med baggrund i klagenævnsafgørelsen vedr. planlægning på søterritoriet, ikke
kan fastsætte vanddybder på søterritoriet i
lokalplanen. Spørgsmålet må rettes til Kystdirektoratet,
d. at høringssvaret imødekommes, idet der er
udlagt et areal, hvor jolleejere, der ikke er
medlem af Jollelauget kan have deres jolle
liggende,
e. at høringssvaret ikke imødekommes, idet den
forventede trafikforøgelse som følge af jollehavnen er af mindre omfang,
f.

at høringssvaret tages til efterretning, idet
forholdet vedr. forpligtigelse til at efterkomme tilladelsens krav til oprensning med mere
skal indgå i aftale med Jollelauget i forbindelse med deres disponering af kommunens
areal (havnens landareal),

g. at høringssvaret tages til efterretning, idet
tilladelsen rummer krav om sikkerhedsstillelse og at tilladelsen ikke tilsidesætter civilretlige forhold, der måtte opstå. Herunder også
om Aabenraa Kommune efterfølgende vil anvende skattekroner til genopretning efter
skader eller sende kravet videre til Jollelauget,
h. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
Kystdirektoratet ikke har underkendt den
vandstrømsanalyse som JW Consult/ Niras
udarbejdede i forbindelse med tilladelsen.
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Spørgsmålet må rettes til Kystdirektoratet,
i.

15. Jytte og Henry Bekke
(JHB), Lønholt 46, Loddenhøj

at høringssvaret tages til efterretning, idet
det meddeles at opretholdelse af Blå Flag har
høj prioritet.

Resume af høringssvar:
JHB erklærer hermed deres modstand af en jollehavn ved
Loddenhøj (placering 1) Og har følgende spørgsmål hertil:
a. Hvad siger kommunens miljøafdeling til, at man
bygger en jollehavn ved Loddenhøj til ca. 40 både,
uden at der er taget hensyn til toiletfaciliteter og
en affaldscontainer (ca.600 ltr.)
Forvaltningens bemærkninger:
a. Forvaltningen har ikke fundet det hensigtsmæssigt
at stille krav i lokalplanen om placering af en bygning med et toilet i området. Der er ikke noget til
hindring for, at opstille en toiletvogn på hjul på
havnens landareal. Opstilling af toiletvogn på havneareal kræver ikke dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis den placeres på havnens areal.
I øvrigt henvises havnens brugere til, på lige fod
med andre strandgæster, at kunne benytte de offentlige toiletter i campingpladsens servicebygning
i sommersæsonen jf. forpagterens kontrakt med
campingpladsens ejer, Aabenraa Kommune, under
kontrakts punkt 4.
Der ikke krav i planloven om, at der skal fastsættes placering af affaldscontainere i en lokalplan.
Der skal dog jr. Kommunens affaldsregulativ kunne opstilles en affaldscontainer med adgang for
renovationskøretøj. Der er bestemmelser herom i
lokalplanen. Disse skal placeres under hensyntagen til omgivelserne herunder bl.a. campisterne på
de 4 nordlige pladser.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret delvis imødekommes, idet
lokalplanen ikke er til hindring for opstilling
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af toiletvogn og at jollehavnens brugere i lighed med strandens gæster må benytte det offentlige toilet ved campingpladsen i campingsæsonen,
at høringssvaret delvist imødekommes, idet
lokalplanen ikke er til hindring for opstilling
af en affaldscontainer.
16. Tove Friis, (TF) Elmevej 19, 8240 Risskov
(Lønholt 20)

Resume af høringssvar:
a. Tvivl om hvilken tegning Kystdirektoratet har
meddelt tilladelse ud fra.
b. Manglende visning af bro til hendes ejendom på
kortbilag.
c. Fejl i angivelse af lokalplan og kommuneplannr. i
miljøvurdering.
d. Stridspunkt om hvem der skal sikre Møllebækken
mod tilsanding.
e. Jollehavnen er overdimensioneret i forhold til det
generelle behov for at sætte små både i vandet.
f.

De både, der ikke vil ligge i havnen, vil stadig ligge
på stranden.

g. Ødelæggelse og reduktion af stranden samt risiko
for forringet badevandskvalitet grundet kunstig
strand.
h. Forringet kvalitet af udsigt som følge af bredere
strand syd for jollehavnen.
i.

Havnen blokerer for den uforstyrrede fri passage
og gennemblik på langs af stranden.

Forvaltningens bemærkninger:
a. Der er i tilladelsen ikke angivet hvilket tegningsgrundlag jollehavnen har fået tilladelse efter. Der
er indsendt et ansøgningsmateriale med en tegning. Denne er i Kystdirektoratets behandling af
sagen kvalificeret yderligere. Lokalplanen er baseret på et tegningsmateriale, der er placeret på et
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landinspektørgrundlag. Materialet er anvendt i tillid
til at molernes dimensioner fortsat ligger inden for
det tolkningsrum, som tilladelsen giver. Det er
alene Kystdirektoratet, der kan afgøre dette.
b. Broen TF henviser til ligger uden for lokalplanområdet. Den er ikke endnu indtegnet på kommunens
GIS-kort. Broen har opnået dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af bækken.
(7.6.2010 - sagsnr. 10/19233).
c. Lokalplan nr. 85, som gav mulighed for, at et der
kunne etableres en bro, er aflyst som følge af klagenævnsafgørelse. Broen kan indtegnes på kortbilagene.
d. Lokalplanerne udarbejdes ud fra en fast skabelon,
og ved en fejl er der et sted i redegørelsen, hvor
der henvises til et andet lokalplan nr. Der er ingen
tvivl om at miljørapporten i sit indhold omhandler
forslag til lokalplan nr. 122 og kommuneplantillægget.
e. Det er forvaltningens klare opfattelse, at det jf.
Kystdirektoratets tilladelse er Jollelauget der skal
holde vandløbet fri for ophobet materiale. Det er
dog kommunen, som vandløbsmyndighed, der kan
påbyde at det oprenses.
f.

Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil.
Havde Jollelauget bedt om en mindre havn ville
dette kunne være imødekommet.

g. Der vil stadig være både på stranden. Der er udlagt et mindre areal syd for jollehavnens landareal,
hvor disse henvises til.
h. Forvaltningen mener ikke, at badevandskvaliteten
på stranden syd for jollehavnen bliver forringet.
Stranden vil i første omgang danne en lille bugt,
men jf. DHI-rapporten som flere referer til, vil den
naturlige materialevandring medføre, at materialevandringen fylder bugten ud. Derved bibeholdes
vandudskiftningen nord - syd og vise versa.
i.

Med jollehavnen indskrænkes det frie udsyn for
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nogle sommerhuse, andre vil kunne se havnen,
men kan fortsat have frit udsyn. Denne konsekvens fremgår af visualiseringen på side 25 i lokalplanforslaget.
j.

Jollehavnen vil ændre begrænse det fri udsyn fra
den sydlige del af stranden og op mod bækkens
udløb og omvendt. Denne konsekvens fremgår af
visualiseringen på side 25 i lokalplanforslaget.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret tages til efterretning, idet
spørgsmål vedrørende tilladelsen og dennes
grundlag bedes rettet til Kystdirektoratet,
b. at høringssvaret imødekommes, idet broen
indtegnes på kortbilagene,
c. at bemærkningen tages til efterretning og
rettes,
d. at høringssvaret tages til efterretning, idet
det er Jollelaugets ansvar at holde bækkens
udløb fri for så vidt tilsandingen skyldes jollehavnen,
e. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
størrelsen fastholdes, da der ifølge Jollelaugets oplysninger er lejere til næsten alle
pladser og dermed et tilstrækkeligt grundlag
for havnen,
f.

at høringssvaret tages til efterretning, idet
der syd for havnen er udlagt et areal til de
joller, hvis ejere ikke er medlem af Jollelauget kan ligge,

g. at høringssvaret ikke imødekommes, idet materialevandringen vil udligne den bugt der
bliver syd for molen,
h. at høringssvaret tages til efterretning, idet
byrådet er bekendt med at udsigtsforholdene
ændres som følge af jollehavnen,
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i.

17. Anne Berit Vahldiek,
Loddenhøjvej 212 (ABV)

at høringssvaret tages til efterretning, idet
byrådet er bekendt med at kigget på langs af
stranden ændres som følge af jollehavnen.

Resume af høringssvar:
a. Gør indsigelse mod etablering af en jollehavn i dette område, idet der i kommuneplanens retningslinjer er fastsat: I områder, der er udpeget som værdifuldt landskab, skal landskabshensynet prioriteres højt.
For ABV betyder det, at naturen skal bevares som
den er. Det vil sige ingen forandring af det naturlige kystforløb, ingen ændringer af vanddybden, ikke mere beton i stedet for sand eller jord. Selv den
bedste miljøvurdering kan ikke forudse hvad den
nye havn nøjagtig betyder for miljøet. Bare fordi
nogle få sejlere vil sejle lige foran deres sommerhus, eller ikke gider at køre til Kalvø eller Aabenraa, skal vi ikke risikere uoprettelige forandringer i
naturens følsomme ligevægt.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Forholdet er vurderet i forbindelse med Kystdirektoratets tilladelse. Jollehavnen ligger på søterritoriet og kommuneplanens retningslinje vedrørende
landskaber omfatter kun kommunens landarealer
og indvande (søer, åer).
Byrådet har afvejet de forskellige mulige placeringer af en jollehavn flere gange.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
placeringen ved Loddenhøj, hvor til Kystdirektoratet har meddelt tilladelse til fastholdes.

18. Jette Frederiksen,
Barsmark

Resumé af høringssvar:
a. Jollehavnen medfører ødelæggelse af natur og
strand. Reduktion af strand til følge.
b. Sydlige del af strand er der et drænudløb og der-
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med risiko for algevækst.
c. Favorisering af få bådeejere frem for de mange
andre der benytter den nuværende strand.
d. Kommunen burde have anvist Jollelauget, at etablere sig ved Barsø Landing. Finder denne kun ligger 10 minutters gang fra sommerhusområdet.
e. Indkaldelsen af ideer forslag var illusorisk, da det
virkede som om beslutningen var taget på forhånd.
f.

Finder ikke Loddenhøj er et turiststed og ikke kan
ses i sammenhæng med f.eks. området ved Sandskær.

g. Havnemolen ses rykket længere ud. Mener det er i
strid med tilladelsen.
h. Landskabskarakteren er angivet forkert i planmaterialet – er ikke tunneldal, men et nedskridningslandskab, skabt i den sidste tid af istiden. Den såkaldte Aabenraa-model.
i.

Mener at vanddybderne er opgivet forkert – er ikke
2 meter ved udsejling, nok nærmere 1 meter.

j.

Finder at visualiseringen er intetsigende, da de taget i diset vejr og med forkerte standpunkter.

k. Finder det underligt at jollehavnen skal have sine
egne p-pladser på et hævet areal, når man påtænker at nuværende joller i græsset jo ikke virker
dominerende.
l.

Der bør være redegjort og indskrevet bestemmelser om klimasikring i ved f.eks. højere vandstand
– og følgen deraf at molerne skal forhøjes til den
tid.

Forvaltningens bemærkninger:
a. Jollehavnen tager cirka 60 meter af stranden og
afskærer bækken fra den øvrige strand. Det er en
kendt præmis for etableringen af jollehavnen og
fremgår også af visualiseringerne. Det er altid en
afvejning om, hvor stor en ændring strandområdet
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kan tåle uden at det går ud over naturværdierne.
b. Forvaltningen tager bemærkningen til efterretning,
idet drænudløb sagtens kan medføre algedannelse.
Det kan gøre den sydlige del af stranden mindre
attraktiv til badning.
c. Det er en afvejning. Kommunen er gået ind i sagen
ud fra en betragtning om, at en jollehavn ville
kunne medvirke til turismeudviklingen og give
mulighed for at sejle herfra en større del af året.
Det førstnævnte er der meget delte meninger om
blandt høringssvarene. Flere ser ikke området som
et nuværende eller kommende turistområde.
d. Der er ikke noget til hindring for at placere en
jollehavn ved Barsø Landing, men det bliver uden
Loddenhøj Jollelaug som bygherre, idet de kun vil
etablere en havn, hvis den kan ligge ved
Loddenhøj.
e. En indkaldelse af ideer og forslag er et redskab i
planloven, hvor byrådet forud for ændringer af
kommuneplanen kan indkalde ideer og forslag. I
de fleste tilfælde er årsagen til ændringen af
kommuneplanen, at der allerede ligger et projekt
som ønskes gennemført. Med indkaldelsen lægges
generelt op til, at der gives mulighed for at komme
med alternative ideer og forslag. Der er ingen
formelle krav til, hvordan disse efterfølgende
behandles. Samtlige indkomne ideer og forslag har
været forelagt byrådet – og i forbindelse med
behandlingen af forslaget til kommuneplantillægget også sagsbehandlet mere grundigt af
forvaltningen. Byrådet har således 2 gange med
baggrund i indkaldelsen af ideer og forslag haft
mulighed for at tage stilling til, om man ville
arbejde videre med en placering ved Loddenhøj.
f.

De to områder Loddenhøj og Sandskær er i
kommuneplanen udpeget som del af et samlet
turistområde. Lejere af sommerhuse og campister
samt til dels strandgæster er at betegne som
turister. Jollehavnens kommende brugere er for en
stor dels vedkommende lokale på lige fod med
sommerhusejerne, men havnen giver også
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mulighed for turisme i et vist omfang – f.eks.
udlejning af både, joller og kajakker.
g. Tilladelsen fra Kystdirektoratet giver for østmolen
et vist tolkningsrum. Forvaltningen har udarbejdet
lokalplanen i tillid til, at det fremsendte
tegningsmateriale overholder tilladelsen.
Spørgsmålet må rettes til Kystdirektoratet.
h. Miljørapportens beskrivelse af landskabets
karakter og de visuelle forhold er foretaget med
udgangspunkt i de anførte referencer og ud fra
Kort over Danmark (GEUS) samt Geologisk Set –
Det sydlige Jylland. Beskrivelsen indeholder
beskrivende elementer fra landskabskaraktermetoden (landskabets styrke, tilstand og
sårbarhed). Lokalplanens beskrivelse og vurdering
af områdets landskabskarakter tager afsæt i en
klassisk tolkning af det sydøstjyske istidslandskab.
Området ved Loddenhøj indgår således i et
storbakket dødislandskab. Landskabet er relativt
højt liggende og fremstår med en karakteristisk
dødistopografi der gennemskæres af et par dybe
dale. Dalene er antageligt dannet af vandmasser
fra en smeltende gletscheris (bemærk at det i
lokalplanens redegørelse ikke fremhæves, at der
er tale om en tunneldal). Det er det bakkede
dødislandskab der sammen med dalene, er med til
at give landskabet dets karakter. ”Aabenraamodellen” som omtalt i Geoviden nr. 3 (2018) kan
på nuværende tidspunkt næppe anses for at være
retvisende for den gængse opfattelse af
landskabets dannelse ved Loddenhøj. At
forekomsten af fedt interglacialt ler i Aabenraas
vestlige del er til gengæld velbeskrevet og det kan
bestemt ikke udelukkes, at store skred skal
tillægges en landskabsdannende rolle.
i.

Lokalplanen kan ikke fastsætte bestemmelser om
vanddybder, da disse ligger på søterritoriet og
dermed inden for Kystdirektoratets myndighedsområde. Hvis vandybderne er problematiske eller
ukorrekte må dette rettes til Kystdirektoratet.

j.

Visualiseringerne er udarbejdet på det tidspunkt
det var muligt, at optage fotos og indmåling af fo-
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tostandpunkter og i forhold til ikke at trække tiden
for tilvejebringelsen af lokalplanforslaget yderligere
ud.
k. Forvaltningen finder, at det er bedre med en velordnet parkeringsplads med plads til 25 biler frem
for en tilfældig parkering og blanding af strandgæsters biler, trailertrafik til slæbested og så videre.
Landarealet til havne er hævet 1,5 meter ved nuværende vandkant og stiger let op til det nuværende terræn i kote 1,7 meter. Det vil således også
sjældnere være oversvømmet.
l.

Der er i tilladelsen fra Kystdirektoratet ikke taget
stilling til klimasikring og dermed mulighed for
hæve molerne. Dette kræver en ny tilladelse og
kommunen fastsætter ikke bestemmelser for dette, da det ikke en mulighed før det bliver aktuelt
med en ny tilladelse fra Kystdirektoratet. Se også
forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra
DN.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
placeringen ved Loddenhøj fastholdes jf.
Kystdirektoratets tilladelse,
b. at høringssvaret tages til efterretning, idet
algevækst som følge af drænudløb kan være
et problem, der kan forekomme uanset om
der etableres en jollehavn,
c. at høringssvaret tages til efterretning, idet en
jollehavn i praksis også kan komme flere end
Jollelaugets egne medlemmer til gode,
d. at høringssvaret tages til efterretning, idet
det har været en afvejning af forskellige muligheder. Loddenhøj imødekommer Jollelauget, hvorimod Jollelauget ikke ville være ved
Barsø Landing,
e. at høringssvaret tages til efterretning, idet de
indkaldte ideer og forslag har været behandlet to gange af byrådet. Et flertal i byrådet
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valgte, at der skulle arbejdes videre med
Loddenhøj,
f.

at høringssvaret tages til efterretning, idet
byrådet fastholder retningslinjer for og udpegninger af turistområder i Kommuneplan
2015 – herunder retningslinje om mulighed
for at planlægge for en jollehavn ved Loddenhøj,

g. At høringssvaret tages til efterretning, idet
det forventes, at jollehavnen etableres i
overensstemmelse med Kystdirektoratets tilladelse,
h. at høringssvaret besvares med at lokalplanens og miljørapportens beskrivelse af landskabets dannelse bygger på veldokumenterede og videnskabeligt anerkendte afhandlinger
og at det er byrådets vurdering af at en jollehavn med en begrænset størrelse kun udgør
et mindre indgreb i det store landskab,
i.

at høringssvaret tages til efterretning, idet
det alene er Kystdirektoratet, der kan meddele tilladelse til regulering af vanddybder på
søterritoriet,

j.

at høringssvaret ikke imødekommes, idet byrådet finder at de visualiseringer der fremgår
af lokalplanforslaget og miljøvurderingen giver et retvisende billede af den påvirkning
som jollehavnen medfører,

k. at høringssvaret tages til efterretning, idet
parkeringsarealet skal sikre en bedre organisering af parkeringen og trafikken omkring
rampen og havnen. Uden en hævelse af terrænnet vil biler m.m. være parkeret ned til
strandkanten og ikke på en plan og hævet
flade, som angivet i tilladelsen fra Kystdirektoratet og i lokalplanen,
l.

at høringssvaret tages til efterretning, men at
spørgsmålet om dimensionering og fremtidssikring af molerne ligger i Kystdirektoratets
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tilladelse, og det kan oplyses at såfremt der
bliver behov for at hæve molerne skal der udstedes en ny tilladelse og en ny lokalplan til
den tid.
19. Anders K. Skøtt,
Rugmarken 12, Barsmark

Resume af høringssvar:
a. Ødelæggelse af den bedste del af stranden og de
børnevenlige badeforhold.
b. Manglende toiletforhold.
c. Mere parkering og bådtrailere.
d. Brug af skattekroner for de få.
e. Risiko for forringet badevandskvalitet.
f.

Risiko for støj og oliespild.

g. Tages der hensyn til cyklister, fodgængere og de
lastbiler, der kører til rensningsanlægget?
h. Er der overhovedet basis for en jollehavn ?
Forvaltningens bemærkninger:
a. Det lave badevand mod nord forsvinder. Det er
samtidigt et område, hvor der i dag også er en bådebro med tilhørende ankerblokke. Disse giver risiko for slå sig på. Når jollehavnen er etableret er
både og badegæster adskilt.
b. Forvaltningen har ikke fundet det hensigtsmæssigt
at stille krav i lokalplanen om placering af en bygning med et toilet i området. Der er ikke noget til
hindring for, f.eks. i sommerhalvåret, at opstille en
toiletvogn på havnens landareal. I øvrigt henvises
havnens brugere til, på lige fod med andre strandgæster, at benytte de offentlige toiletter i campingpladsens servicebygning. Opstilling af toiletvogn på havneareal kræver ikke dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen.
c. Parkeringspladsen i den nordlige del medfører en
bedre organisering end i dag, hvor bilerne holder
lidt tilfældigt langs Loddenhøjvej. Bådetrailere er
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kun parkerede, mens man læsser sin båd i vandet
eller henter den igen. De lejlighedsvise gæster
med trailer kan kun parkere traileren, mens de
sejler. Forholdene bliver Ikke meget anderledes
end i dag, dog bedre organiseret.
d. Ikke lokalplanrelevant, men kommunen har valgt
at gå ind i projektet for at sikre en bedre kvalitet.
e. Stranden bliver anderledes og 60 meter kortere og
det lave vand mod nord kan ikke forventes bibeholdt. Vandkvaliteten forventes ikke forringet som
følge af havnen, særligt ikke når stranden finder
sin ligevægt ved materialevandring.
f.

Både nuværende bådeaktiviteter og de planlagte
aktiviteter i en havn medfører risiko for brændstofspild. Jollelauget skal lade udarbejde et ordensreglement, der bl.a. skal sikre, at brugerne ikke forsætligt forurener vandmiljøet.
Der vil være risiko for motorstøj. Denne kan mindskes, hvis der i ordensreglementet fastsættes regler om brugen af motorer, og det sikres at der sejles ud af havnen med en begrænset hastighed.

g. Trafikken er anslået til at stige med 50 køretøjer
om dagen. Forvaltningen finder ikke grundlag for
at påstå at sikkerheden bliver forringet. Parkeringspladsen i den nordlige del medfører en bedre
organiseret parkering end i dag, hvor bilerne holder lidt tilfældigt langs Loddenhøjvej.
h. Jollelauget har oplyst, at de 50 pladser næsten er
udsolgte.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvaret tages til efterretning, idet
stranden afkortes ved det lave badevand mod
nord, men at jollehavnen medfører at bådetrafik og badegæster derved adskilles,
b. at høringssvaret ikke imødekommes, idet der
henvises til de offentlige toiletter ved campingpladsen,
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c. at høringssvaret tages til efterretning, idet
parkeringen som følge af havnen bliver bedre
organiseret end i dag og at langvarig parkering af trailere ikke tillades,
d. at høringssvaret tages til efterretning, idet
kommunen bidrager til landdel af projektet
for at sikre en bedre kvalitet,
e. at høringssvaret tages til efterretning, idet
stranden som følge af havnen bliver kortet af,
men bliver bredere som følge af opfyldning
med sand i syd for molen,
f.

at høringssvaret tages til efterretning, idet
kommunen som myndighed påser, at der ikke
sker unødig forurening af vandmiljøet. Jollelauget forpligtes gennem ordensreglementet
til at søge for at der ikke sker unødig spild og
at der ikke støjes unødvendigt,

g. At høringssvaret tages til efterretning, idet
trafikken ikke forventes at stige væsentligt
som følge af jollehavnen,
h. At høringssvaret besvares med at jollelaugets
oplysninger om næsten alle pladser er solgt
viser et behov.
20. Vibke J. Skøtt, Rugmarken 8, Loddenhøj

Resumé af høringssvar:
a. Ødelæggelse af strand og høj vandkvalitet og børnevenlighed.
b. Toiletforhold savnes – strandtoilettet er kun åbnet
om sommeren.
c. Hvor skal bådene placeres om vinteren?
d. Hvem betaler for løbende uddybning af havnen og
vedligeholdelsen af denne?
e. Risiko for forurenende både og vandscootere –
støj, olie og benzin.
f.

Politikerne bør være bedre til at lytte til flertallet i
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området.
g. Risiko for ødelæggelse af havnen, som følge af
klimaændringer.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Det lave badevand mod nord forsvinder. Det er
samtidigt et område, hvor der i dag også er en bådebro med tilhørende ankerblokke. Disse giver risiko for at slå sig på. Når jollehavnen er etableret
er både og badegæster adskilt. Der bør dog ses på
om der efter havnen er etableret kan skabes et
lavvandet badeområde ved den resterende strand.
b. Forvaltningen har ikke fundet det hensigtsmæssigt
at stille krav i lokalplanen om placering af en bygning med et toilet i området. Der er ikke noget til
hindring for, f.eks. i sommerhalvåret, at opstille en
toiletvogn på havnens landareal. I øvrigt henvises
havnens brugere til, på lige fod med andre strandgæster, at benytte de offentlige toiletter i campingpladsens servicebygning. Opstilling af toiletvogn på havneareal kræver ikke dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen.
c. Om vinteren er det kun joller op til 15 fod, der må
oplagres på jollehavnens landareal og inden for det
areal udpeget til de joller, hvis ejere ikke er medlem af Jollelauget. Øvrige joller og både skal være
andre steder.
d. Det er alene Jollelauget, der afholder udgifter til
drift- og vedligeholdelse af havnen.
Strandene nord og syd for hører under Aabenraa
Kommune. Skader på 3. parts ejendom forårsaget
af jollehavnen bør henvises til civilretlig afgørelse
med alene Loddenhøj Jollelaug som part.
e. Både nuværende bådeaktiviteter som de planlagte
aktiviteter i en havn medfører risiko for brændstofspild. Jollelauget skal lade udarbejde et ordensreglement, der bl.a. skal sikre, at brugerne ikke forsætligt forurener vandmiljøet.
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Der vil være risiko for motorstøj. Denne kan mindskes, hvis der i ordensreglementet fastsættes regler om brugen af motorer, og det sikres at der sejles ud med af havnen med en begrænset hastighed. Der gælder særlige regler for vandscootere.
f.

Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil.

g. Der er i tilladelsen fra Kystdirektoratet ikke taget
stilling til klimasikring og dermed mulighed for
hæve molerne. Dette kræver en ny tilladelse og
kommunen fastsætter ikke bestemmelser for dette, da det ikke en mulighed, før det bliver aktuelt
og vil kræve en ny tilladelse fra Kystdirektoratet.
Se også forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra DN.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller:
a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet lokalplanforslaget vedtages endeligt med en
placering ved Loddenhøj, men at der efterfølgende ses på, om der kan skabes et lavvandet børnevenligt strandområde på den resterende strand,
b. at høringssvaret ikke imødekommes, idet lokalplanforslaget vedtages uden indarbejdelse
af en toiletbygning på havnen,
c. at høringssvaret besvares med at det kun er
joller under 15 fod, der må vinteropbevares
på jollehavnens landareal eller på det areal
ikke-medlemmer af Jollelauget er henvist til.
Både over 15 fod skal forblive i havnebassinet eller tages til opbevaring andre steder,
d. at høringssvaret besvares med at det alene er
Jollelauget der bærer omkostningerne til drift
og vedligeholdelse af jollehavnen og dennes
landareal. Strandene nord og syd for hører
under Aabenraa Kommune. Skader på 3.
parts ejendom forårsaget af jollehavnen henvises til civilretlig afgørelse med alene Lod-
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denhøj Jollelaug som part,
e. at høringssvaret besvares med at jollelauget
gennem ordensreglementet skal sikre mod
unødig motorstøj og brændstofspild. Jollelauget er ansvarlig i forhold til miljøskader
som følge af spild,
f.

at høringssvaret tages til efterretning, men at
lokalplanen vedtages endeligt med en placering ved Loddenhøj,

g. at høringssvaret besvares med at tilladelsen
fra Kystdirektoratet ikke indeholder vilkår om
klimasikring og ødelægges havnen uopretteligt af stormflod eller andet, skal Jollelauget
enten søge for at genopbygge havnen eller
fjerne havnen jf. tilladelsen fra Kystdirektoratet. Klimasikring i form af højere moler
kræver ny tilladelse fra Kystdirektoratet og
ny lokalplan.
21. Dorte og Carl Schultz,
Lønholt 38, Loddenhøj

Resume af høringssvar:
a. Ønsker ikke jollehavnen placeret ved Loddenhøj,
men kan gå ind for en placering ved Barsø Landing.
b. Ødelæggelse af naturoplevelsen med 2 meter høje
stenmoler.
Forvaltningens bemærkninger:
a. Der er ikke noget til hindring for en placering af en
jollehavn ved Barsø Landing, dersom der viser sig
interesse herfor. Jollelauget har meddelt, at det i
givet fald ikke bliver med dem som bygherre.
b. Stenmolerne ændrer områdets naturoplevelse.
Forvaltningen henviser til visualiseringerne i lokalplanforslaget.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller:
a. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
planforslaget vedtages endeligt med en pla-
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cering ved Loddenhøj, men dersom der viser
sig interesse for en jollehavn ved Barsø Landing vil byrådet være åbne for en dialog herom.
b. at høringssvaret ikke imødekommes, idet
planforslaget vedtages endeligt med de molehøjder, som er angivet i lokalplanforslaget
og tilladelsen fra Kystdirektoratet.
22 – 47.Borgere, der
har udtrykt sig positivt
over for projektet og
dermed for det fremlagte lokalplanforslag.
Se liste på bilag B.

Resumé af høringsvar
a. Positive tilkendegivelser vedrørende etablering af
en jollehavn ved Loddenhøj
25 borgere har indsendt kortfattede tilkendegivelser om opbakning til etablering af en jollehavn.
Enkelte har også medsendt begrundelser for hvorfor, de giver deres opbakning til jollehavnen med
en placering ved Loddenhøj.
Forvaltningens bemærkninger
a. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil, idet
der i disse høringssvar ikke er ønsker om ændringer af det forelagte lokalplanforslag.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at høringssvarene tages til efterretning.

48. Forvaltningen

Forvaltningens bemærkninger:
a. Forvaltningen kan oplyse, at planklageklagenævnet den 29. maj 2019 publicerede en afgørelse
vedrørende planlægning på søterritoriet. Afgørelsen blev truffet den 23. maj 2019. (*note1) Afgørelsen omhandler, at kommuner ikke har hjemmel i
planloven til at fastsætte bestemmelser på søterritoriet i en lokalplan, heller ikke inden for en havns
dækkende værker. Afgørelsen er publiceret, da
den har almen betydning for alle kystkommuners
lokalplanlægning på søterritoriet.
Afgørelsen forstås sådan, at en lokalplan kan fast-
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lægge placering og udformning af havnens dækkende anlæg, det vil sige molerne, i overensstemmelse med Kystdirektoratets tilladelse. Havnebassinet i jollehavnen vil derimod fortsat være en del
af søterritoriet. De bestemmelser i lokalplanforslaget, der er fastsat for anvendelse af jollehavnens
vandarealer og udførelsen af de ikke-faste anlæg,som ligger på søterritoriet/ vandarealet vil således være ugyldige, hvis de vedtages. Det er alene Kystdirektoratets tilladelser, der er gældende
på søterritoriet. Lokalplaner kan regulere landanlægget og når molerne er etableret og er blevet en
del af landarealet vil den også kunne regulere disse.
Konsekvensen vil være, at bestemmelser om antallet af bådepladser, bådestørrelse, broernes udformning osv. bør tages ud af den endelige Lokalplan nr. 122. Dette vil alene være reguleret af
Kystdirektoratets tilladelse.
*note 1 Planklagenævnet traf den 23. maj 2019 afgørelse om,, at Sønderborg Kommune ikke gennem lokalplanlægning kan regulere en lystbådehavns anvendelse på de dele af havnen, der ligger på søterritoriet
samt udformning af de anlæg, der ligger på søterritoriet. Dette tilkommer alene Kystdirektoratet, der varetager den danske stats overhøjhed
over søterritoriet. Sagen drejede sig om hvorvidt Sønderborg Kommune
med hjemmel i planloven kunne regulere placering af husbåde i havnebassinet. Sagen var for Planklagenævenet af væsentlig principiel karakter, hvor nævnet efterfølgende offentliggjorde afgørelsen mere bredt i
medierne.

b. Sammenfattende redegørelse
Ved den endelige godkendelse eller vedtagelse af
planen eller programmet skal myndigheden inddrage miljørapporten, som er udarbejdet efter §
12, herunder miljøpåvirkninger, som ikke i øvrigt
varetages efter den miljølovgivning, i henhold til
hvilken planen eller programmet tilvejebringes, resultaterne af en eventuel høring af andre stater efter § 38 og udtalelser fra andre myndigheder og
offentligheden efter § 32. Stk. 2. Myndigheden
skal udarbejde en sammenfattende redegørelse
for,
1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller
programmet,
2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er
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indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller
det godkendte eller vedtagne program er valgt på
baggrund af de rimelige alternativer, der har været
behandlet, og
4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.
Den sammenfattende redegørelse fremgår af bilag
C til dette notat.
Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
a. at lokalplanen tilrettes som følge af en planklagenævnsafgørelse af 23 maj 2019, således
at de forhold, der fortsat vil være beliggende
på søterritoriet ikke reguleres af lokalplansbestemmelser, men alene reguleres af Kystdirektoratets tilladelse af 24. september 2014
(forlænget til 24. september 2022) og de afgørelser som Kystdirektoratet efterfølgende
måtte meddele.
Molerne bliver dog landanlæg, når de er etableret efter Kystdirektoratets tilladelse og vil
først efterfølgende kunne administreres efter
lokalplanen af kommunen. Derfor fastholdes
bestemmelser om deres dimensioner og ydre
fremtræden med dæksten. Der vil fortsat være bestemmelser for rampen, da den delvis vil
ligge på landarealet i delområde 2. Derimod
udgår bestemmelser som vedrører arealer på
søterritoriet som maks. antal bådepladser,
bådestørrelser, udformning af bådebroer og
herunder belysning på disse og vanddybder i
og uden for havnebassinet.
Følgende bestemmelser ændres eller hele eller dele af bestemmelser i lokalplanen udgår:
3.2 Delområde 1 må kun anvendes til jollehavn. for både med en størrelse på op til 21,5
fod. Op til 20 % af pladserne må dog indret-
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tes til både op til 26 fod. Der må etableres op
til 50 bådepladser i jollehavnen. Der må etableres et slæbested, der også må anvendes af
redningstjenesten.
7.2 Der kan af sikkerhedsmæssige grunde
opsættes lav belysning med følere placeret
på bådebroerne ligesom der kan opsættes
fyrbelysning på moleanlægget.
10.1 Der kan i delområde 1 ske opfyldning og
anlæg af ydermoler i overensstemmelse med
til en hver tid gældende tilladelse fra Kystdirektoratet i princippet på kortbilag 2. Der kan
i delområde 1 ske uddybning af havnebassinet i det omfang der er nødvendigt for at sikre en hensigtsmæssig udformning og drift af
jollehavnen. Uddybning skal ske i henhold til
tilladelsen fra Kystdirektoratet og som angivet her: Uddybningsdybden i havnebassinet
må være mellem kote -1 meter og kote -2,0
meter, dybest mod sejlrende og lavest ind
mod stenkastningen og slæbestedet. Den generelle dybde i bassinet må ikke overstige
kote -1,5 meter, jf. Kystdirektoratets tilladelse. Der kan etableres et slæbested fra havnens landanlæg i delområde 2 og ud på søterritoriet i delområde 1, og skal udføres som et
betondæk med længde på maks. 25 meter og
en bredde på maks. 6 meter i henhold til en
hver tid gældende tilladelser fra Kystdirektoratet. Der kan tillades etableret træbroer/
flydebroer som vist på kortbilag 2 med tilhørende fortøjringspæle.
10.2 Alle moler skal opbygges med en kerne
bestående af ral fra søen eller mindre stenfraktioner af 5-20 kg fra grusgrave. Dette
fundament kan suppleres med kernefyld af
beton og murbrokker. Der må kun anvendes
rene materialer. Som kappe uden på kernefyldet skal lægges et større lag med filtersten/ små dæksten. yderst fremstå afsluttet
med større dæksten i varierende tykkelse og
stenstørrelser.
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Nordmolen
10.3 Nordmolen skal etableres minimum 18
meter syd for Møllebækkens udløb målt fra
molens midte. Nordmolen må kun anlægges
30 meter lang, 10 meter bred ved molens fod
målt ved havbunden og 1,5 meter bred ved
molens toppunkt. Molen skal have sit strandnære udgangspunkt 13 meter fra eksisterende strandlinje. Højden på molen skal minimum være 1,5 meter, dog maks. 2,0 meter.
På molens inderside kan uddybes til kote
maks. -1,6 meter. Nordmolen skal fremstå
med dæksten af forskellig størrelse. Der skal
anlægges en 13 meter lang ralpude fra stenkastningen og ud til nordmolens strandnære
begyndelsespunkt.
Sydmolen
10.4 Sydmolen skal placeres i afstand af cirka
60 meter syd for nordmolens midterlinje. Molen må gives en længde på 55-60 meter og
må variere i en bredde på havbunden på mellem 10 og 14 meter og 1,5 meter i bredden
ved molens toppunkt. Højden på molen skal
minimum være 1,5 meter, dog maks. 2,0 meter. På molens inderside kan uddybes til kote
maks. -1,6 meter. Sydmolen skal fremstå
med dæksten af forskellig størrelse.
Uden på den sydlige ydermole skal der etableres en kunstig strand. Stranden skal i udgangspunkt gives en højde på kote +1 meter,
med naturligt fald mod fremtidig strandlinje.
Østmolen
10.5 Østmolen skal etableres parallelt med
den eksisterende strandlinje cirka 50 meter
fra denne. Østmolen skal etableres i længde
på 58-60 meter og udspringer fra sydmolens
inderside. Efter 50 meter skal der etableres
et knæk mod nordøst med en drejningsvinkel
på cirka 30 grader. Molen kan etableres i
bredde op til 14 meter ved bunden og bredde
på maks. 1 meter i toppen. På molens yder-
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side kan etableres vanddybde på op til cirka 2,0 meter. På molens inderside kan etableres
vanddybde på -1,5 meter.
Østmolen skal fremstå med dæksten af forskellig størrelse.
Broer i havnebassinet
10.6 Der må i havnebassinet kun etableres en
maksimalt 50 meter lang bro i bredde 1,2 meter på indersiderne af sydmolen, en midterbro centralt i havnen i en længde af maksimalt 35 meter og en bredde af 1,5 meter,
samt en nordbro i en længde af 13 meter og
en bredde på 1,0 meter nord for slæbestedet.
Broerne skal etableres med et dæk i en højde
på kote +1 meter, over daglig vande.
Kortbilag 2 rettes, således at nye broer ikke
vises.
b. at den sammenfattende redegørelse godkendes, indsættes i en endelige lokalplan og
dermed offentliggøres sammen med denne.
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Bilag A – Høringssvar imod jollehavnsprojektet
Høringssvar nr. 7 - 21
Navn

Adresse

Petrea K. Burba
Hans Jørgen Raben

Peter Burba

Løjtertoft 14 M, 6430 Nordborg. Sommerhus ved Loddenhøj
Lønholt, Loddenhøj

Hans Jürgen Beck
Peder Luckmann

Loddenhøj
Slugten 11, Loddenhøj

Ellen og Peter Burba
Annabeth Svennesen

Loddenhøjvej 192

Kirsten Seehagen og Ingolf
Milther Nielsen

Campister
Nybølvej 42, Hjordkær, 6230
Rødekro
Hyldehegnet 46, 6400 Sønderborg.

Birte Thorsen og Rasmus
Hoffmann

Loddenhøjvej 212

Familien Nissen v/ Johan V.
Nissen
Jytte og Henry Bekke

-

Tove Friis

Elmevej 19, 8240 Risskov
(Lønholt 20)

Anne Berit Vahldiek
Jette Frederiksen

Loddenhøjvej 212
Barsmark Bygade 71, Løjt

Anders K. Skøtt
Vibke J. Skøtt

Rugmarken 12, Barsmark
Rugmarken 8, loddenhøj

Dorte og Carl Schultz

Lønholt 38, Loddenhøj

Lønholt 46, Loddenhøj
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Bilag B – Høringssvar for jollehavnsprojektet
Høringssvar nr. 22-47
Vivi og Bent Wolff Larsen
Helle Riess

Bækmarkslund 28, Loddenhøj
Loddenhøjvej 149, Loddenhøj

Jollehavn er god for området
Opbakning til jollehavnen

Michael Riess x 2
Flemming og Astrid Jordt

Strandgården, Loddenhøj
-

Opbakning til jollehavnen
Opbakning til Jollehavnen

Hans Dall
Ernst Ramsing

Kløften 29, Loddenhøj
Campist

Opbakning til jollehavnen
Opbakning til jollehavnen

Lars Krag Andreasen

Loddenhøjvej 110

Lars og Tanja Hansen

Snareved 23, 6200 Aabenraa

Opbakning til jollehavnen.
Sikker og nærliggende bådeplads.
Opbakning til jollehavnen.
Ordnede forhold.

Dorthe O. Christian Friis
Alan Rasmussen m.fl.

Slugten 53, Loddenhøj
-

Opbakning til jollehavnen
Opbakning til jollehavnen.
Løsning af kringlede ankerforhold.

Ruth og Edvard Høst

Lønholt 51, Loddenhøj

Opbakning til jollehavnen.
Bølgebryder og bedre ly for
bådene.

Ib Nielsen
Lorens Asmussen

Barsbæklund 7, Loddenhøj
-

Opbakning til jollehavnen.Opbakning til jollehavnen.

Claus Møller

Brunbjergparken 101, Løjt
Kirkeby

Opbakning til jollehavnen.

Flemming Christensen

Slugten 39, Loddenhøj

Ida Lousen

-

Opbakning til jollehavnen.
Modstandere af havnen fremfinder fejlagtige påstande om
projektet og prøver med dette
at stoppe projektet.
Opbakning til jollehavnen.

Søren Sloth
Bodil Lousen

Stadionallé 4, 6500 Vojens
-

Opbakning til jollehavnen.
Opbakning til jollehavnen.

Marianne Lousen
Gert Drevs

-

Opbakning til jollehavnen.
Opbakning til jollehavnen.

Ole Nielsen

Lærkestien 8, 6500 Vojens.
(bruger af området i årtier)

Susanne Gravesen

-

Opbakning til jollehavnen.
Mener ikke at arealet ud for
den nordlige bro er brugt som
badeareal og heller ikke særligt anvendeligt hertil da der
ligger betonklodser og andet
som er og har været anvendt
til ankerblokke.
Kun joller, ikke sejlbåde som
kan medføre vindstøj.
Opbakning til jollehavnen.

Lene Jacobsgaard

-

Opbakning til jollehavnen.
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Flemming Laumark-Møller

Fjordglimt 35, Starup, 6100
Haderslev

Opbakning til jollehavnen

Erling Jordt

Lokesager 8, 6500 Vojens

Opbakning til jollehavnen.
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Indledning

Lokalplan nr. 122 for Loddenhøj Jollehavn og strand tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2015, var som planforslag ledsaget af miljøvurdering på baggrund af en
screening efter miljøvurderingsloven1 afsnit II. Planforslagenes formål er at
skabe mulighed for etablering af en jollehavn ved Loddenhøj.
Miljørapporten omfatter en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved
planforslagenes realisering, samt en vurdering af eksisterende miljømæssige forhold (0-alternativet). Miljørapportens er afgrænset til at omfatte følgende miljøfaktorer:

›

Landskab og visuelle forhold

›

Rekreative aktiviteter og friluftsliv

›

Trafik og færdsel

›

Klimatiske forhold, kystudvikling og oversvømmelsesrisiko

Miljørapporten er baseret på den eksisterende, tilgængelige viden som forelå på
tidspunkt for udarbejdelsen af planforslagene.
I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af lokalplan nr. 122 for Loddenhøj Jollehavn og strand og tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa
Kommune skal der efter § 13, stk. 2 i miljøvurderingsloven udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

›

Hvordan miljøhensyn er integreret i planen,

›

Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

1

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer

og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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›

Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer,
der også har været behandlet, og

›

Hvordan myndigheden vil overvåge væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Redegørelsen er udarbejdet med afsæt i miljørapporten for Forslag til Lokalplan
nr. 122 og tillæg nr. 26 og redegørelsen er anvendt som beslutningsgrundlag i
forbindelse med planernes vedtagelse. Redegørelsen offentliggøres samtidig
med den endelige vedtagelse af planforslagene, så behandlingen af resultaterne
fra den offentlige høring og dennes betydning for udformningen af de endelige
planer bliver synlig for offentligheden.
Der er samlet set indsendt 47 høringssvar. Alle høringssvar er medtaget i den
sammenfattende redegørelse.
Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige
vedtagelse af lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 26.
Nærværende redegørelse er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Aabenraa Kommune.
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Integrering af planernes miljøhensyn

Lokalplanen og kommuneplantillægget integrerer miljøhensyn på flere måder.
Allerede i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene har miljøhensyn indgået som en væsentlig del af planlægningen. Der er bl.a. i lokalplanen taget
overordnede lokaliseringshensyn til placering af den nye jollehavn, så dette sker
under hensyntagen til områdets placering i Aabenraa Kommunes landområde og
i tæt tilknytning til de rekreative kvaliteter der er ved Loddenhøj.
Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af lokalplansforslaget og kommuneplantillægget
Miljøhensyn der indgår i lokalplanens regulering, kan opsummeres som anført
herunder:

›

Lokalplanen sikrer at jollehavnen placeres i tilknytning til et eksisterende
rekreativt område ved Loddenhøj.

›

Lokalplanen regulerer de trafikale adgangsforhold til lokalplanområdet og
fastlægger område til parkering.

›

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for jollehavnens omfang og placering
og redegør for den visuelle påvirkning af området. Lokalplanen indeholder
bestemmelser der sikrer, at belysning skal være afskærmet for at undgå
lysgener.

›

Lokalplanen sikrer, at der fortsat er offentlig adgang til stranden ved Loddenhøj.

›

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 1.9.008.F til jollehavn og tilhørende adgangs- og parkeringsarealer. Kommuneplantillægget
ændrer ikke retningslinjerne for området.

Generelt er der ikke påpeget væsentlige negative miljøpåvirkninger af planforslagene. Miljøhensynet er derfor en integreret del af lokalplanen og kommuneplantillægget.
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3

Miljørapporten og offentlighedsfasen

Miljøvurderingen har bidraget til at afdække mulige miljøkonsekvenser og relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen af det samlede planforslag. Miljøvurderingen har således sat fokus på en række miljøfaktorer i relation
til forskellige temaer i lokalplanlægningen og kommuneplantillægget som indledningsvis blev vurderet at kunne få konsekvenser for miljøet.
Som udgangspunkt for vurderingen er der gennemført en scoping, hvor de planlægningsmæssige ændringer og miljømæssige påvirkninger er identificeret.
Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 1.9.008.F til jollehavn med op til 50 bådepladser og tilhørende adgangs- og parkeringsarealer,
samt strandareal med mulighed for bade- og bådebroer, ophold og lign. Tillægget medfører ikke behov for ændringer af kommuneplanens retningslinjer, eller
at der skal udarbejdes nye retningslinjer.
Lokalplanforslaget fastlægger de nærmere bestemmelser for en jollehavn med
tilhørende parkeringsareal og nærliggende strandarealer.
Miljørapporten har fungeret som et oplysningsgrundlag for udarbejdelsen, vedtagelsen og fremlæggelsen af planforslagene.
Miljørapporten blev offentliggjort sammen med forslag til lokalplan nr. 122 samt
forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune i perioden
9. april 2019 til den 4. juni 2019.
I høringsperioden er der indkommet 47 høringssvar fra myndigheder, virksomheder, foreninger, ejere og lejere samt forvaltningen. Ingen myndigheder har
gjort indsigelse mod planforslagene.
Høringssvarene er samlet, beskrevet og kommenteret i notatet ”Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 122 Jollehavn og strand ved Loddenhøj og Kommuneplantillæg nr. 26”, som sammen med den sammenfattende redegørelse indgår i den
politiske behandling af de endelige planer.
På baggrund af indlæg i høringsperioden samt en principiel afgørelse i Planklagenævnet af 23. maj 2019 foretages følgende mindre justeringer i lokalplanen:
Vejudlæg på min. 5 m til ejendomme mod nord
Lokalplanens vejudlæg (benævnt a-a) vest om havnens p-areal til bl.a. vejbetjening af matr.nr. 110 og 273 vil blive præciseret i § 5.2 til 5 meters bredde.
Ændringen vurderes ikke at have betydning for miljøvurderingen og miljørapportens beskrevne konsekvenser af planerne.
Område til mulig placering af vinterbadevogn
I lokalplanen fastsættes bestemmelse om, at der kan opstilles en vinterbadevogn inden for et mindre areal, der afgrænses på kortbilag 2. Arealet ligger
langs Loddenhøjvej umiddelbart øst for campingpladsen.
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Det forudsættes, at der ikke er tale om en fast bygning, men om en mindre
vogn, der kun forventes opstillet en del af året. Placeringen er endvidere i nær
tilknytning til eksisterende campingpladsbygning. På den baggrund vurderes det,
at den visuelle påvirkning af omgivelserne ikke vil have et væsentligt omfang.
Det vurderes ligeledes, at opstilling af vinterbadevognen ikke giver anledning til,
at der skal indarbejdes ændringer i miljørapporten
Ændringer som følge af Planklagenævnets afgørelse om, at der ikke kan
fastsættes bestemmelser for søterritoriet inden for en havns dækkende
værker
Lokalplanforslaget indeholdt en række bestemmelser om havnens konkrete udformning, såsom antal bådepladser, udformning af bådebroer, uddybning af sejlrender, m.v.. Som konsekvens af Planklagenævnets afgørelse udtages de bestemmelser som regulerer forhold på søterritoriet inden for havnens dækkende
værker.
Ændringerne sker som følge af, at Planklagenævnet har truffet afgørelse om at
det ikke finder, at der er hjemmel i planloven til at der kan optages bestemmelser for vandområder i lokalplaner.
Da alle disse bestemmelser er forhold, der også allerede indgår i Kystdirektoratets tilladelse til projektet, medfører udtagningen af disse bestemmelser ikke
ændringer i projektet. Det vurderes således, at der hermed heller ikke sker væsentligt andre miljømæssige påvirkninger end de, som er omfattet af miljøvurderingen og beskrevet i miljørapporten.
Samlet set vurderes det, at ændringerne ikke har et omfang eller en karakter
som medfører yderligere miljøvurdering. Det vurderes, at de miljømæssige konsekvenser der er beskrevet i miljørapporten, er dækkende for planforslaget.
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4

Alternativer

Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, at vedtages forslag
til lokalplan 122 og tillæg 26 til Kommuneplan 2015 ikke, så videreføres områdets bestemmelser i kommuneplanens ramme.
0-alternativet medtages i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne
sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af forslag til ny
lokalplan.
I 0-alternativet, har det været overvejet, om der kunne etableres en bedre og
lidt større bådebro samt en ny båderampe ved den nuværende placering i den
nordlige del af planområdet. Dette vil kunne gennemføres uden en lokalplanlægning, men alene ved tilladelser efter kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven. En placering med kun bådebroer og en båderampe mod syd er imidlertid
ikke interessant, da der er for lavvandet for langt ud i havet og da dette også vil
medføre behov for etablering af en kørerampe ned til stranden, som i alternativ
2.
Som led i planlægningen har der været fremsat tre forslag til placering af jollehavnen (Placering 1, 2 og 3).
Alternativ 2 og 3 er fravalgt tidligt i processen og indgår ikke i miljøvurderingen
af planforslagene. Der er endvidere redegjort for fravalg af alternativer i miljørapporten.
Arealets udnyttelse, bebyggelse og etablering af anlæg mv. fra planforslagene er
således fastholdt i de endelige planer.
De endelige planer er valgt, da det på baggrund af miljøvurderingen er fundet,
at der ikke er uacceptable miljømæssige gener som følge af projektet og planerne.
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Overvågning

I miljøvurderingsrapporten er der ikke opstillet forslag til overvågningstiltag for
at følge planens miljøpåvirkninger, idet der med miljøvurderingen af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget ikke er identificeret væsentlige
miljøpåvirkninger, som giver anledning til krav om overvågning.
Der er dog foreslået, at området bør holdes under observation med henblik på at
følge kystens udvikling. De igangværende ændringer i klimaet herunder forekomsten af flere storme, kan påvirke kystprofilet og dermed også Møllebækkens
udløb. En tilsanding vil kunne medføre, at det bagved liggende område oversvømmes. Det kan således blive nødvendigt at udvide eller fastholde udløbet
som led i kystens generelle udvikling og som led i kysterosion i forbindelse med
storme. Området holdes i øvrigt under løbende observation som led i kommunens opdatering af klimatilpasningsplanen.
Der foreslås ikke ændringer til miljøvurderingsrapportens konklusion om, at der
ikke opstilles overvågningstiltag for at følge planens miljøpåvirkninger.

