Forslag
Lokalplan nr. 126
Fiskergade 7

Offentlighedsperiode: X. måned 20XX - X. måned 20XX.
Fristen for at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. X. måned 20XX.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 4 uger,
inden byrådet må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Såfremt kommunen har besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering,
hvilket sker på baggrund af en miljøscreening af planerne, kan du klage over
denne afgørelse efter nedenstående klagevejledning.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder via et link på www.nmkn.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den
afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at indrette hotel og boliger
i den eksisterende bygning på Fiskergade 7, på hjørnet af Søndertorv og
Fiskergade.
Den eksisterende bebyggelse har tidligere været et plejehjem i tilknytning
til den katolske kirke på Søndertorv. Plejehjemmet er nu nedlagt og der er
aktuelle planer om at indrette et hotel i den eksisterende bygning.
Den ældste del af bygningen, der vender ud mod Fiskergade og Søndertorv,
er bevaringsværdig. Bevaringsværdig bebyggelse må ikke nedrives,
ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets særskilte tilladelse,
for at fastholde bebyggelsesstrukturen i den bevaringsværdige bykerne.
Området er omfattet er lokalplan M 79, der regulerer anvendelsen af
stueetagen og har facaderegulerende bestemmelser. Lokalplan M 79
indeholder ikke bestemmelser for byggeriets omfang og anvendelsen af de
øvrige etager. Lokalplanområdet er også delvist omfattet af Lokalplan M 107,
der udlægger den del af matr.nr. 152 til parkering. Parkeringspladserne er
udlagt fra Nyvej og ca. 10 meter ind på matr.nr. 152.
Dele af Lokalplan M 79 og M 107 aflyses ved vedtagelse af nærværende
lokalplan.
Lokalplanen er delt op i følgende hovedafsnit:
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt
bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet
afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden
planlægning og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering
af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder.
Kortbilag
Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser
lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der
kan visualiseres.
Offentlighedsperiode
Forslaget til Lokalplan nr. 126 er offentliggjort den XX. måned 2019.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den XX. måned 2019 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr.126
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 278 16/04/2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at åbne mulighed for etablering af publikumsorienterede
serviceerhverv i form af hotel og kontorer samt at give mulighed
for at indrette boliger og detailhandel i begrænset omfang i de
eksisterende bygninger og
at sikre, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens
ydre fremtræden tages hensyn til bygningernes arkitektur,
nabobebyggelsen og gaden som helhed.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Aabenraa
Matrikel nr.: 152
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 20. august
2019 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3

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

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet inddeles i to delområder som vist på bilag 2.

3.2

Delområde A må kun anvendes til boliger, publikumsorienterede
serviceerhverv i form af hotel, restauration, detailhandel og liberale
erhverv, der kan indpasses i området. Der må ikke etableres
diskotek, natklub eller lignende i området. Delområde A må desuden
anvendes til parkeringsplads, opholdsareal samt tekniske anlæg til
områdets forsyning.

3.3

Delområde B må kun anvendes til opholdsareal for områdets gæster,
brugere og beboere.
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4.1

5

Udstykninger
Ingen grunde må udstykkes med et areal på mindre end 400 m².

Veje, stier og parkering

5.1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nyvej, i princippet som vist på
bilag 2.

5.2

Den eksisterende vejadgang fra Fiskergade må kun anvendes til
stiforbindelse, internvej og brandvej.

5.3

Lokalplanområdet må stibetjenes fra både Fiskergade og fra Nyvej, i
princippet som vist på bilag 2.

5.4

Parkeringspladser til erhvervsformål skal placeres, afskærmes
eller indrettes på en sådan måde, at Miljøstyrelsens vejledende
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grænseværdier for støj overholdes.

5.5

Der skal min. etableres 0,75 parkeringspladser pr. hotelværelse

5.6

Der skal min. etableres 1 parkeringsplads pr. 75 m² etageareal i
forbindelse med liberalt erhverv, kontor og administration.

5.7

Der skal min. etableres 0,75 parkeringsplads pr. 30 m² etageareal i
forbindelse med dagligvarebutikker og lignende.

5.8

Der skal min. etableres 0,75 parkeringsplads pr. 7 siddepladser i
forbindelse med restauranter og cafeer.

5.9

Der skal min. etableres 1 parkeringsplads pr. 5 boliger i forbindelse
med kollegier, ungdomsboliger, klubværelser o.lign.

5.10

Der skal min. etableres 1 parkeringsplads pr. 3 boliger i forbindelse
med bofællesskaber, kollektiv o.lign.

5.11

Der skal min. etableres 1 parkeringsplads pr. etagebolig.
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Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Der må ikke opføres ny bebyggelse i delområde A, dog undtaget
sekundært byggeri, såsom cykel- og affaldsskure, overdækninger til
ophold, udhuse eller garageanlæg.

6.2

Nybyggeri må ikke have en gulvkote der er under 2,5 meter
(DVR90).

6.3

Det samlede butiksareal i lokalplanområdet må ikke overstige 200
m² og arealet af den enkelte butik må ikke overstige 200 m².

6.4

Det samlede bebyggede areal af sekundære bygninger i hele
lokalplanområdet må ikke overstige 200 m².

6.5

I tilfælde af hændelig undergang, må der opføres bebyggelse
med samme placering og proportioner som den eksisterende
bevaringsværdige bebyggelse.

6.6

Sekundære bygninger må kun opføres i én etage og med en samlet
højde på op til 3 m.

7
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Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Facader på huse til beboelse og erhverv skal fremstå pudset og
malet i en lys farve.

7.2

Tage skal dækkes af røde vingetegl, dog kan taget på kviste dækkes
med zink, kobber eller tagpap.

7.3

Tage på sekundære bygninger må dækkes med tagpap, zink, kobber,
matterede stålplader, glas mv.

7.4

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

7.5

Der må ikke opsættes solenergianlæg på bygninger højere end 1.
etage. Solenergianlæg må ikke være synlig fra gaden.

7.6

Glasoverdækninger og tagvinduer må kun etableres, såfremt de
udformes og inddækkes som en del af tagets arkitektoniske helhed,
herunder at de ligger plant med tagfladen.

7.7

Vinduer og døre skal udføres med ramme i træ.

7.8

Der må ikke anvendes vinduer med indvendige sprosser.

7.9

Facader på sekundære bygninger skal enten fremtræde i
overensstemmelse med § 7.1 eller i sortmalet træ, fibercement eller
teglsten.
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7.10

Skiltning mod Søndertorv og Fiskergade må kun foretage med løse
bogstaver eller pladeskilte opsat plant på facaden og med et areal på
mindre end 0,25 m².

7.11

Der må opsættes ét udhængsskilt med et areal på maksimalt 0,25
m² pr. dør fra Søndertorv/Fiskergade til lokalplanområdet.

7.12

Oversiden af udhængsskilte må ikke opsættes højere end undersiden
af 1. sals vinduer.

7.13

Mod Nyvej må der opsættes ét pladeskilt på maksimalt 0,25 m² ved
indkørslen til lokalplanområdet
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Bevaringsværdige bygninger

8.1

Den bevaringsværdige bygning, markeret på bilag 2, må ikke
nedrives eller ombygges uden tilladelse fra Aabenraa Kommune.

8.2

Der må på den bevaringsværdige bygning, markeret på bilag 2, ikke
foretages ændringer i nedenstående bygningsdele uden Aabenraa
Kommunes tilladelse
1)

Udskiftning af vinduer og døre

2)
mv.)

Ændring af facaden (farve, murværk gesimser, indfatninger

3)
Ændring af tagkonstruktion, tagform, skorstene og
tagbelægning
4)
8.3

Etablering af kviste

Byggeriet skal bevares, vedligeholdes og restaureres i sin oprindelige
byggeskik og formsprog. *
*Aabenraa Kommune administrer ovenstående med udgangspunkt
i ”Vejledning til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger” og
”Stilblade for købstadens bevaringsværdige bygninger”.

9

*Vejledning nr. 4 2017 - Støj fra
veje.

*Fældning af bevaringsværdige
træer kræver en dispensation fra
Kommunalbestyrelsen.

Ubebyggede arealer

9.1

Der skal tilvejebringes opholdsarealer svarende til min. 10% af
erhvervsarealet og min. 20% af boligarealet.

9.2

Opholdsarealer skal indrettes så der opnås kvalitetsmæssige gode
forhold med hensyn til lys, skygge, indbliksgener, beplantning og
belægning.

9.3

Arealer, der medregnes i opholdsarealer efter § 9.1, skal indrettes
således at de overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. *

9.4

Der må ikke foretages oplag eller henstilling af campingvogne, både
eller ikke-indregistrerede køretøjer i lokalplanens delområde B.

9.5

De bevaringsværdige træer, markeret på bilag 2, må ikke fældes,
beskæres (udover alm. pleje) eller fjernes, medmindre byrådet giver
tilladelse hertil. *

9.6

I skel må der etableres hegn i form af teglstensmure afdækket med
røde vingetegltagsten, tætte og malede træhegn eller som bøgehæk.
Hegn må ikke være højere end 1,8 m.

9.7

Befæstningsgraden i lokalplanområdet må ikke overstige 80 % af
grundarealet.

9.8

Belysning inden for lokalplanområdet må ikke opsættes med en
højere lyspunkthøjde end 4 meter og skal være afblændet mod
naboarealer.
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10

10.1

11

8
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Ophævelse af lokalplaner
Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 126 ophæves,
de dele af lokalplan M 79 og M 107, der omfatter de områder
lokalplan nr. 126 omfatter.

Forudsætninger for ibrugtagning

11.1

Ny bebyggelse, ændret anvendelse for eksisterende bygninger
og ubebyggede arealer må ikke tages i brug før der er etableret
parkeringspladser jf. §§ 5.4 - 5.11

11.2

Ny bebyggelse, ændret anvendelse af eksisterende bygninger
og ubebyggede arealer må ikke tages i brug før der er etableret
opholdsarealer jf. §§ 9.1 - 9.3

11.3

Ny bebyggelse, ændret anvendelse af eksisterende bygninger og
ubebyggede arealer må ikke tages i brug før det er dokumenteret
at opholdsarealer jf. §§ 9.1 - 9.3 kan overholde miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser i forhold til vejstøj.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den
endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med
kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde
m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt
vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets
offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 126 er vedtaget af Aabenraa byråd den XX. måned
20XX.
Forslaget er offentliggjort den XX. måned 20XX.
Pbv.
Thomas Andresen			
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende mellem Søndertorv/Fiskergade i den sydlige
del af Aabenraa bymidte. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Søndertorv/Fiskergade og mod syd af Nyvej. Mod hhv. nord og syd grænser lokalplanområdet op til bolig og erhvervsejendomme i bymidten.

Eksisterende forhold
Området har et samlet areal på ca. 4.000 m² og udgøres af én sammensat
bygning fra det tidligere plejehjem i tilknytning til den katolske kirke på Søndertorv. Kirken har solgt bygningen fra og bygningen henstår ved lokalplanens udarbejdelse ubrugte.
Den oprindelige bygning mod Fiskergade 7 omfatter et byggeri i 2 etager og
udnyttet tagetage. Den hvidkalkede bygning er opført i 1885 med facader
der vender ud mod Søndertorv og Fiskergade. Det er kun de glatpudsede
facader, som er omfattet af lokalplanen, mens bygningsfacaden, der fremtræder i senklassicistisk stil, hører til den katolske kirke.

Til venstre i billedet ses Fiskergade 7 med glat facade, som er med i
lokalplanområdet. Til højre i billedet ses Søndertorv 2 i senklassistisk
byggestil, som ikke er med i lokalplanområdet.
Der er ad flere omgange opført tilbygninger bag den oprindelige bygning
mod Fiskergade 7. Tilbygningerne er bygget til ned mod Nyvej. De seneste
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tilbygninger er opført i en gul mursten i 3 etager og med udnyttet tagetage.
På grund af terrænforskellene, er tilbygningen ikke højere end de ældste
bygningsdele, på trods af forskellen i etageantallet.
Den ældste del af bygning, fra 1885, er klassificeret som bevaringsværdige
og eventuelle ombygninger skal ske med udgangspunkt i bygningernes oprindelige arkitektoniske udformning og i det bevaringsværdige gademiljø.

På billedet ses et skitseforslag for Fiskergade 7. Det er tydeligt at
se terrænforskellen der gør at bygningen har forskellige etageantal.
(Skitseforslaget er udarbejdet af Bendix arkitekter.)
I den sydlige del lokalplanområdet er der etableret et større haveanlæg. Haveanlægget rummer en del buske og træer, herunder to bevaringsværdige
træer, en blodbøg og en Lind.

På det øverste billede ses, til højre i billedet, Fiskergade 7 og
parkeringspladser i delområde A. I venstre side ses den katolske kirke og
den tilhørende bygning, der ikke er en del af lokalplanområdet.
På det nederste billede ses dele af delområde B, hvor de to
bevaringsværdige træer, lindetræ og blodbøg, står.
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området omfatter matr.nr.
152 Aabenraa, der er beliggende i byzone.

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet er inddelt i to delområder, delområde A og delområde B,
som vist på bilag 2.
Delområde A er beliggende ved Søndertorv/Fiskergade og omfatter den bevaringsværdige bygning samt tilbygninger, parkeringsplads, grønne arealer
og en del af Nyvej, der er gennemkørselsvej til Søndertorv/Søndergade.
I delområde A, ønskes der en indvendig ombygning af bygningen samtidig
med at der foretages en facaderenovering, for at få de nyere tilbygninger tilpasset med den ældste bebyggelse. I delområde A åbnes der op for muligheden for at indrette til flere anvendelser, såsom boliger, hotel, mindre butikker
og liberale erhverv. Det tillades ikke etablering af diskoteker eller lignende,
da disse ikke vil kunne indpasses i forhold til de omkringliggende boliger.
I delområde A må der desuden anlægges parkeringsplads og opholdsareal
for områdets gæster, brugere og beboere. I området kan der opføres mindre
overdækninger, skurer og lignende til områdets drift. Det er kun i dette delområde, at der kan opføres byggerier, da lokalplanen ellers ikke giver mulighed for udbygninger af den eksisterende bygningsmasse. Områdets eksisterende parkeringsplads kan udbygges, så den kan rumme parkeringsbehovet
ved en ny anvendelse i lokalplanområdet, fx til hotel eller liberalt erhverv.
Delområde B, der er beliggende ved den sydlige del af lokalplanområdet, afgrænses ud mod Nyvej og rummer det eksisterende haveanlæg og tre skure.
Dette område skal fortsat fastholdes som opholdsareal. Delområdet rummer
flere træer og buske, herunder særligt et lindetræ og en blodbøg, der begge
er bevaringsværdige og må derfor ikke fældes. Det er nødvendigt med dette
areal til ophold, da der ikke kan etableres tilstrækkeligt med opholdsareal
andet steds i lokalplanområdet.
Nyvej bliver adgangsvej for hotellets og områdets gæster, brugere og beboere mens den eksisterende adgangsvej ad Fiskergade ændres til internvej,
brandvej og stiforbindelse.

Udstykning
Ved lokalplanen gives der mulighed for, at området kan opdeles i mindre
grunde, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til områdets drift. Der
tillades dog ikke grundstørrelser der er mindre end 400 m².

Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet har en smal vejadgang til Fiskergade ved skellet mellem
Fiskergade 5 og 7. For at kunne håndtere en øget trafik til området, skal den
fremtidige vejbetjening ske fra Nyvej, ad en eksisterende adgang.
I lokalplanområdet skal der etableres parkeringspladser efter områdets anvendelse og som er i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes parkeringsvedtægter. Vedtægterne har følgende krav til udformning af parkeringspladser:
1) Der skal etableres mindst 0,75 parkeringsplads pr. værelse i forbindelse med hoteldrift.
2) Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 75 m² etageareal i
forbindelse med liberalt erhverv, kontor og administration.
3) Der skal min. etableres 0,75 parkeringsplads pr. 30 m² etageareal
i forbindelse med dagligvarebutikker og lignende.
4) Der skal min. etableres 0,75 parkeringsplads pr. 7 siddepladser i
forbindelse med restauranter og cafeer.
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5) Der skal min. etableres 1 parkeringsplads pr. 5 boliger i forbindelse med kollegier, ungdomsboliger, klubværelser o.lign.
6) Der skal min. etableres 1 parkeringsplads pr. 3 boliger i forbindelse med bofællesskaber, kollektiv o.lign.
7) Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. etagebolig.

Bebyggelsens omfang og placering
Den ældste del af bygning på Fiskergade 7 er klassificeret som bevaringsværdig efter SAVE-metoden. Metoden benytter en skala fra 1-9, hvor værdien 1-3 betegnes som høj bevaringsværdi, 4-6 betegnes som middel bevaringsværdi og 7-9 betegnes som lav bevaringsværdi.
Den ældste del af bygningen på Fiskergade 7 har en bevaringsværdi på 4 og
må derfor ikke nedrives, ombygges eller ændres uden Aabenraa Kommunes
tilladelse. Aabenraa Kommune har udarbejdet vejledninger til hvordan bevaringsværdige bygninger istandsættes med respekt for det oprindelige. Vejledningerne findes inde på Aabenraa Kommunes hjemmeside.
Tilbygningerne, bag forhuset mod Fiskergade, er tilpassede i proportioner,
men facaderne har et nyere udtryk og fremstår således ikke blevet afpasset
med det øvrige historiske bymiljø.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for facadernes udseende med udgangspunkt i de bevaringsværdige bygningsdele. Ved ombygninger af facaden, skal denne pudses op og males i en lys farve, så det harmonerer med
bymiljøet.
Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre yderligere byggeri end mindre
overdækninger omkring parkeringspladsen eller som skurer og overdækninger ved opholdsarealerne.
Lokalplanområdet er ca. 4.000 m² med et etageareal på ca. 1.800 m². Dette
er svarende til en bebyggelses procent på 45.

Ubebyggede arealer
Det eksisterende haveanlæg forventes reduceret, så der gives mulighed for
parkering til områdets gæster, brugere og beboere. Befæstelsesgrad i lokalplanen må ikke overstige 80%.
Opholdsarealet forventes at få et samlet areal på ca. 1.000 -1.200 m². Opholdsarealet indeholder bl.a. et stort lindetræ og en blodbøg, som begge er
bevaringsværdige.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme nr. 1.1.011.C og kommuneplantillæg nr. 31. Kommuneplanrammen udlægger området til boliger
og offentlige formål, såsom undervisning, institutioner, kulturelle formål, offentlige administration og lignende.
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til
100 %. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager og må ikke overstige en bebyggelseshøjde på 12,5 m. Grundstørrelser skal mindst være 400
m².
Der er udarbejdet et kommuneplantillæg der supplerende til de nuværende
rammebestemmelser også udlægger området til publikumsorienteret serviceerhverv. I tillægget ændres miljøklassen for området fra kun at omfatte
miljøklasse 1-2 til også at omfatte miljøklasse 3.
I tillægget ændres den maksimale antal etageantal fra 3 etager til 4 etager,
svarende til den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.
Et af lokalplansformålet, er at åbne op for muligheden for etablering af bl.a.
publikums orienteret serviceerhverv i form af hotel mm. Lokalplanen har en
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bebyggelsesprocent svarer til 45 %. De eksisterende bygninger i lokalplanområdet har henholdsvist 3 og 4 etager hvor højden på bygningerne er ens
grundet været terrænforskellen. Bebyggelsesprocenten, lokalplanens formål
og etageantal stemmer overens med kommuneplantillægget.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af lokalplan nr. M 79, vedtaget af Aabenraa Byråd i
1993 og Lokalplan M 107 vedtaget af Aabenraa Byråd i juni 2002. Lokalplanerne ophæves indenfor Lokalplan nr. 126’s område.

Servitutter
Der er ikke tinglyste servitutter der har betydning for lokalplanen. Der kan
foreligge servitutter, der har betydning for den enkelte grundejers brug af
grunden.

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en
række betingelser. Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan inden for en frist på maksimalt 5 år fra den
endelige lokalplans offentliggørelse. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation
i vejlovens §§ 99-102. Uddybende beskrivelse af betingelser for ekspropriation og processuelle regler for ekspropriation fremgår af Erhvervsstyrelsens
vejledning om ekspropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning
om ekspropriation efter vejloven.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen. Lokalplanen
giver ikke mulighed for at opføre byggeri, der vil påvirke kysten visuelt. Det
eksisterende byggeri svarer i højde og omfang til den øvrige bebyggelse i
bymidten.

Klimatilpasning
Lokalplanområdet er beliggende tæt ved havnen, og er ifølge klimatilpasningsplanen for Aabenraa i risiko for at blive oversvømmet i forbindelse med
ekstremt højvande. Det er grundejeres eget ansvar at klimasikre bebyggelsen i forhold til de aktuelle terræn- og bebyggelsesforhold. Nybyggeri skal
have en gulvkote på mindst 2,5 meter (DVR 90)

Bevaring
Lokalplanområdet er en del af den bevaringsværdige bystruktur i Aabenraa
bymidte, ligesom de ældste af områdets bygninger er bevaringsværdige med
SAVE-kategori 4. Lokalplanen skal sikre, at bevaringsværdien ikke påvirkes
negativt. Både ved at sikre værdierne ved det eksisterende byggeri, men
særligt ved at fastlægge bestemmelser for de bygningsdele, der ikke er bevaringsværdige.

Vej og trafik
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nyvej, via en eksisterende adgang.
Den eksisterende adgang til Fiskergade opretholdes som men ændres til sekundær adgangsvej, brandvej og stiforbindelse for Fiskergade 7.
Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan etableres en mindre
butik. Med udgangspunkt i at det samlede butiksareal i området, inkl. lager,
ikke må udgøre mere end 200 m², for ventes butikken ikke at få nogen væsentlig indvirkning på de trafikale mønstre i området.
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Naturbeskyttelse og byggelinjer
Natura 2000
Lokalplanområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura
2000-område). Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdet ”Bolderslev Skov og Uge Skov samt Jørgensgårds skov”, der ligger ca. 1,6 km øst
for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området.

Beskyttede naturtyper (NBL § 3)
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens
§ 3 inden for lokalplanområdet. Mølleåen, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, er beliggende ca. 200 m sydvest for lokalplanområdet, men
påvirkes ikke af lokalplanlægningen.

Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Der er ikke registreret beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) i det
tæt bebyggede bymidteområde som lokalplanen udgør, og det vurderes derfor heller ikke sandsynligt, at området er yngle- eller rasteområder for bilag
IV-arter. Lokalplanen påvirker derfor ikke beskyttede dyre- og plantearter
negativt.

Miljø
Jordforurening
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og jorden antages derfor at være
lettere forurenet. Flytning og håndtering af jord fra lokalplanområdet skal
anmeldes til kommunen og skal ske iht. Jordflytningsbekendtgørelsen samt
Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning. Der
skal udtages jordprøver i samråd med Aabenraa Kommune.
Der er ikke registeret jordforurening i lokalplanområdet, på matr.nr. 152,
men er registreret jordforurening på vidensniveau 2 på flere matrikler der
omkranser lokalplanområdet.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på
jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens tekniske forvaltning
underrettes. Regionsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det
videre arbejde. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og Jordforureningslovens § 71.

Vejstøj
Lokalplanområdet ligger i et område, der kan være støjbelastet fra Skibbroen. I forbindelse med ændret anvendelse af forskellige arealer og bygninger,
vil der derfor kunne stilles krav om at der redegøres for håndteringen af
støjpåvirkningen.

Virksomhedsstøj
Ved ombygning af eksisterende bebyggelse til publikumsorienteret serviceerhverv i form af hotelvirksomhed, restauranter, detailhandel og kontorformål
skal der foretages støjafskærmning i forhold til støj fra havnens virksomheder omkring Sydhavn og Sønderjyllandskajen.
Området kan være påvirket af virksomhedsstøj fra havnevirksomhederne.
Ved anvendelsesændringer skal det sikres, at det beregnede ækvivalente
korrigerede støjniveau indendørs ikke overstiger Lden 40 dB(A). Bestemmelsen gælder ikke for eksisterende boliger.

Luftforurening
Der skal sikres, at byggeriets brugere ikke udsættes for luftforurening fra
havnens virksomheder over vejledende grænseværdier ved placering af luftindtag til mekanisk ventilation bort fra de virksomheder, hvorfra der er risiko
for lugtemission.
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Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Aabenraa Vandforsynings forsyningsområde (Arwos forsyningsselskab). Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive
vandforsyning.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2018 - 2022. Området er i
planen udlagt til at være fælleskloakeret. I lokalplanen er der fastsat en befæstelsesgrad på maksimalt 80%, for ikke at påvirke kloakken unødigt med
overfladevand.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er beliggende inden for varmeplanens område men udenfor tilslutningspligtige område.

Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ.

Miljøscreening
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
2.
3.

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

Lokalplanen screenes i forhold til overstående pkt. 3, da lokalplanen ikke er
omfattet af pkt. 1 og 2.
Det er på baggrund af screeningen vurderet, at lokalplanens gennemførelse
ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, der giver anledning til, at der
skal foretages en miljøvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages. Fristen herfor er indenfor fire uger fra offentliggørelsesdatoen.

Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks.
stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der
berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes.
Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt der
skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte.

Tilladelse efter Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der skal
udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune. Grave- og anlægsarbejde
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kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, idet arealet ligger
indenfor indvindingsopland til vandværk og indenfor område med særlige
drikkevandsinteresser.

Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser, vareindlevering mv. kræver, at der
indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
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