Forslag
Lokalplan nr. 120
Tinglev Midt

Offentlighedsperiode: x. måned 2019 - x. måned 2019.
Fristen for at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. x. måned 2019.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 4 uger,
inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil høringsperiodens afslutning
har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og
bemærkninger til lokalplanforslaget.
Fristen er angivet på forsiden af forslaget. Se klagevejledning bagest i
lokalplanen.
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Indledning
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af Aabenraa Kommunes beslutning
om at bygge et nyt plejehjem i Tinglev, der skal erstatte det eksisterende
plejehjem Grønningen. Det nye plejehjem - Ny Grønningen - skal placeres
øst for det tidligere Tinglev Rådhus på det grønne areal kaldet Parken.
Formålet med denne lokalplan er at skabe et samlet, opdateret og
fremtidssikret plangrundlag for Tinglev Midt. Det omfatter opførelsen af et
nyt plejehjem med tilhørende serviceareal. Samtidig skal lokalplanen sikre
samspillet mellem det nye plejehjem og dets omgivelser, hvor plejehjemmet
skal være med til at generere liv og aktivitet i lokalområdet.
Lokalplanen skal endvidere muliggøre en nedrivning af det eksisterende
plejehjem Grønningen samt bygningerne på Grønnevej 32 og samtidig skabe
mulighed for nye funktioner på matriklen.
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. 120 er offentliggjort den x. måned 2019.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige og
modtaget senest den x. måned 2019. De skal sendes til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost til
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Forslag til Lokalplan nr. 120
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at udlægge området til offentlige formål, erhvervsformål og
boligformål;
at sikre tilstrækkelig parkering inden for området;
at sikre en offentligt tilgængelig stiforbindelse igennem området;
at sikre, at ny bebyggelse i sin skala og udformning tilpasser sig
områdets eksisterende bebyggelse.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Tinglev Ejerlav, Tinglev
Matrikel nr.: 9, 310, 399, 405, 463, 483, 484, 512, 516, 607, 627,
660, 691 og 1606.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 4. juni
2019 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

1.1

3

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

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål,
erhvervsformål og boligformål.

3.2

Delområde I må kun anvendes til offentlige formål såsom offentlig
administration, bibliotek, medborgerhus, lokalarkiv, plejehjem med
tilhørende boliger og serviceareal samt lignende offentlige funktioner
med tilhørende mindre caféfaciliteter.

3.3

Delområde II må kun anvendes til offentlige formål og
erhvervsformål såsom publikumsorienteret serviceerhverv og
overnatningsfaciliteter.

3.4

Delområde III må kun anvendes til boliger i form af åben-lav
boligbebyggelse, offentlige formål i form af institutioner samt
funktioner, der har tilknytning til de øvrige funktioner inden for
lokalplanområdet.

3.5

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

3.6

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

4
4.1

Udstykninger
Inden for delområde I og II kan der ske udstykning af de enkelte
delområder og byggefelter, således som disse er afgrænset på
lokalplankortet. Der kan desuden foretages sammenlægninger af
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ejendomme inden for hvert delområde.
4.2

Inden for delområde I og II kan der udstykkes mindre grunde
til transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, der er
nødvendige for områdets forsyning.

4.3

Inden for delområde III må grunde ikke udstykkes mindre end 700
m2.

5

Veje, stier og parkering
Vejadgang

5.1

Delområde I skal have vejadgang fra Grønnevej og Hovedgaden via
Tinglev Midt som vist på kortbilag 2.

5.2

Delområde II skal have vejadgang fra Grønnevej som vist på
kortbilag 2.

5.3

Delområde III skal have vejadgang fra Grønnevej.
Vejadgang til matr. nr. 463 kan dog ske fra Kastanievej via
Rådhusstræde som vist på kortbilag 2.
For ejendomme langs Grønnevej kan der etableres 1 overkørsel pr.
ejendom.
For ejendomme, der ikke kan etablere indkørsel direkte
fra Grønnevej, skal vejadgang ske til eksisterende vej- og
parkeringsareal inden for delområde II som vist på kortbilag 2.
Veje og parkering

5.4

Eksisterende vej- og parkeringsarealer skal opretholdes i princippet
som vist på kortbilag 2. Vejbredde på den eksisterende vej Tinglev
Midt skal være mindst 6 m med tillæg af fortov.

5.5

Der udlægges areal til en ny parkeringsplads som vist på kortbilag 2.
Vejen inden for dette areal skal anlægges i minimum 5,5 m. Der skal
desuden anlægges fortov langs vejen.

5.6

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

5.7

Parkering inden for delområde I skal etableres som fællesparkering
på vej- og parkeringsarealet eller på den udlagte parkeringsplads
som vist på kortbilag 2.

5.8

Parkering inden for delområde II skal etableres som fællesparkering
og skal placeres inden for delområdet.

5.9

Parkering inden for delområde III skal etableres på egen grund.
Parkering til ejendomme, der ikke har direkte vejadgang fra
Grønnevej, skal dog etableres som fællesparkering inden for det vejog parkeringsareal, der er udlagt inden for delområde II.

5.10

Ud over de i lokalplanen nævnte vej- og parkeringsarealer, jf. § 5.4,
5.5 og 5.8, skal udlæg af belagte vejarealer så vidt muligt undgås.
Stier

5.11

Der skal fastholdes en offentligt tilgængelig stiforbindelse i en bredde
af 2 m fra pkt. a til b som vist på kortbilag 2.
Stiforbindelsen kan gives et andet forløb end den eksisterende
stiforbindelse igennem området.
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5.12

Der kan i øvrigt etableres stier inden for delområde I. Disse stier kan
i begrænset omfang anvendes til varelevering og brandvej.

5.13

Der skal fastholdes en stiforbindelse fra vej- og parkeringsarealet og
frem til boliger inden for delområde II fra pkt. c til d i princippet som
vist på kortbilag 2.
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Bebyggelsens omfang og placering
Delområde I

6.1

Inden for delområde I må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30
for delområdet under ét.

6.2

Bebyggelse skal opføres inden for det byggefelt, der er angivet på
kortbilag 2.

6.3

Uden for byggefelterne må der dog etableres mindre skure og
overdækninger og lignende, der knytter sig til aktiviteterne i
området, med et samlet omfang på op til 100 m2.

6.4

Eksisterende bebyggelse kan genopføres med en placering i
princippet som hidtil.

6.5

Bebyggelse må opføres i 2 etager og med en højde på op til 10,5 m.
Plejeboliger og mindre bebyggelse uden for byggefelterne kan dog
kun opføres i 1 etage.

6.6

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

6.7

Eksisterende bebyggelse som vist på kortbilag 2 kan nedrives.
Delområde II

6.8

Inden for delområde II må bebyggelsesprocenten ikke overstige 35
for delområdet under ét.

6.9

Bebyggelse skal opføres inden for det byggefelt, der er angivet på
kortbilag 2.

6.10

Bebyggelse må opføres i 2 etager og med en højde på op til 10,5 m.

6.11

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

6.12

Eksisterende bebyggelse som vist på kortbilag 2 kan nedrives.
Delområde III

6.13

Inden for delområde III må bebyggelsesprocenten ikke overstige 35
for den enkelte ejendom.

6.14

Bebyggelse må opføres i 1½ etage og med en højde på op til 8,5 m.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden
Delområde I og II

* vejledende glansværdi for
tage er 30.

7.1

Ny bebyggelse skal opføres med en arkitektonisk helhedsvirkning.
Bebyggelse skal opføres med enkelte gennemgående materialer og
gives en ensartet udformning.

7.2

Mindre bygningsdele kan dog udføres i andre materialer og gives en
anden udformning og andre taghældninger.

7.3

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

7.4

Solenergianlæg skal ligge plant med den tagflade, som de monteres
eller indbygges på. På flade tage må solcelleanlæg udføres med
hældning. Højden på anlægget må ikke overstiger det flade tag
med mere end 1 meter og skal i øvrigt overholde den maksimale
bygningshøjde.
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Delområde III
7.5

Ydervægge skal overvejende opføres af tegl eller fremstå som
facademur med pudsede flader. Ved indgangs- og vinduespartier kan
elementer i træ, glas og stål indgå.

7.6

På bebyggelse skal nye tage udføres med en taghældning på mellem
30 og 50 grader. Sådanne tage skal fremstå som ikke reflekterende
flader i farverne rød, rødbrun, grå eller sort.

7.7

Tilbygninger til eksisterende bygninger med flade tage kan dog
udføres som disse.

7.8

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

7.9

Solenergianlæg skal ligge plant med den tagflade, som de monteres
eller indbygges på. På flade tage må solcelleanlæg udføres med
hældning. Højden på anlægget må ikke overstiger det flade tag
med mere end 1 meter og skal i øvrigt overholde den maksimale
bygningshøjde.
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Ubebyggede arealer
Grønne områder

8.1

Ubebyggede arealer inden for delområde I og II skal så vidt muligt
indrettes som grønne arealer med græs, buske og træer.

8.2

I delområde I skal beplantning mellem bebyggelsen og
lokalplanafgrænsningen mod syd etableres som lavere beplantning
med græs og buske.

8.3

Der skal etableres private opholdsarealer i form af terrasser i
tilknytning til hver beboelsesenhed inden for delområde I.
Hegn

8.4

Inden for delområde I og II må hegn i skel kun etableres som
levende hegn i form af træer eller buske.

8.5

Inden for delområde III skal hegn i skel bestå af løvfældende
beplantning evt. kombineret med fast hegn i form af
smedejernshegn, træbeklædt hegn eller læmur i teglsten.
Klimatilpasning

8.6

Hvis der samlet set befæstes mere end 50 % inden for
lokalplanområdet, skal regnvandet forsinkes i et bassin eller
lignende.

8.7

De grønne områder inden for delområde I og II kan indrettes
med mindre bassiner eller vandrender, der giver mulighed lokal
nedsivning af regnvand fra det enkelte delområde.
Øvrige bestemmelser
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8.8

Belysning på vejarealer skal udføres i overensstemmelse med
Aabenraa Kommunes belysningsplan.

8.9

Belysning skal etableres som parkbelysning med en mastehøjde på
højst 4 m.

8.10

Skiltning inden for lokalplanområdet må højst gives en størrelse på
0,5*1,0 m.

8.11

Der må højst foretages terrænreguleringer på +- 0,5 m i forhold til
eksisterende terræn.

8.12

Arealer til oplag og containere skal afskærmes af hegn.
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Ophævelse af lokalplan og servitutter

9.1

Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan
nr. 1.01.f, vedtaget i februar 1997, i sin helhed.

9.2

Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves følgende
servitutter:
13.11.1969-4427-46: Dok om ingensinde at overdrage ejendommen
til personer eller selskaber med tysk tilhørsforhold, mv. Denne
servitut gælder for matrikel 9.
Dok om at grunden skal anvendes som alderdomshjem. Denne
servitut gælder for matrikel 310.

10

Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret
parkeringspladser i henhold til lokalplanens § 5.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret en offentlig
stiforbindelse i henhold til lokalplanens § 5.

10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret grønne
arealer i henhold til lokalplanens § 8.
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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. 120 er vedtaget af Aabenraa byråd den x. måned
2019.
Forslaget er offentliggjort den x. måned 2019.
Pbv.
Thomas Andresen			
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Redegørelse

Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Området er centralt beliggende i Tinglev by.
Mod syd er det afgrænset af boligbebyggelse, beliggende ud til Grønnevej
og disses haver. Syd for Grønnevej ligger Byskoven, der er byens rekreative,
grønne areal.
Mod øst afgrænses området af haver til boligerne ud mod Kastanievej. Øst
for disse boliger ligger Centerpladsen.
Mod nord afgrænses området af boliger og disses baghaver, beliggende ud til
Hovedgaden. På den anden side af Hovedgaden, mod nordvest, ligger Tinglev Skole og Tinglevhallerne.
Mod vest ligger de tyske institutioner; børnehave, skole og efterskole.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter et areal på 2,93 ha, hvoraf størstedelen af arealet er ejet af Aabenraa Kommune. Området omfatter det nuværende Tinglev
Borgerhus og Bibliotek, der blandt andet også rummer offentlig administration, lokalarkiv og en mindre café. Biblioteket ligger centralt i området.
Vest for Biblioteket ligger det nuværende plejehjem.
Øst for Biblioteket ligger en park med græs og bånd af rhododendronbuske.
Parken har to offentlige, tværgående stier, der via Rådhusstræde forbinder
Centerpladsen i øst med borgerhuset og biblioteket mod vest. Stierne har
forbindelse videre ud af lokalplanområdet til Byskoven mod sydøst. Det nye
plejehjem planlægges etableret i dette område.
Lokalplanområdet omfatter desuden enkelte boliger og institutioner langs
Grønnevej og Hovegaden.
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter matrikel nr. 9, 310, 399, 405, 463, 483, 484, 512,
516, 607, 627, 660, 691 og 1606 af Tinglev Ejerlav, Tinglev.
Lokalplanområdet ligger i byzone og fastholdes i byzone med denne lokalplan.

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet er delt op i 3 delområder. Delområde I omfatter det eksisterende bibliotek med tilhørende veje, parkeringsarealer og grønne områder. Delområdet omfatter også parken øst for Biblioteket, hvor der gives
mulighed for at opføre det nye plejehjem. Delområdet må således anvendes
til offentlige formål såsom offentlig administration, bibliotek, medborgerhus
og lokalarkiv. Det må også anvendes til plejehjem med tilhørende boliger
og serviceareal. Desuden må det anvendes til lignende offentlige funktioner
med tilhørende mindre caféfaciliteter.
Disponeringen af delområde I er baseret på vinderforslaget i en konkurrence, der er gennemført omkring opførelsen af det nye plejehjem. Vinderforslaget ses herunder.
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Forslaget disponerer bebyggelsen som 2 boenheder, der er forbundet af et
fælleshus. Fælleshuset er placeret nærmest Biblioteket, mens boenhederne
er placeret nordøst og øst for fælleshuset.
Sydvest for bebyggelsen etableres en parkeringsplads med adgang fra Grønnevej.
Et stisystem sikrer god tilgængelighed, herunder først og fremmest igennem
bebyggelsen fra Grønnevej til Rådhusstræde. De grønne områder placeres
dels i boenhedernes gårdrum og dels i arealerne øst og syd for bebyggelsen.
Delområde II omfatter det eksisterende plejehjem, der kan nedrives. Delområdet må anvendes til offentlige formål og erhvervsformål i virksomhedsklasse 1 og 2 såsom publikumsorienteret serviceerhverv og overnatningsfaciliteter.
Delområde III omfatter områdets boliger og mindre institutioner. Det må
fortsat kun anvendes til boliger i form af åben-lav boligbebyggelse, institutioner samt funktioner, der har tilknytning til de øvrige funktioner inden for
lokalplanområdet.

Udstykning
Størstedelen af delområde I udgøres af matrikel 9, der rummer Borgerhus/
Bibliotek og park. Der påtænkes ikke nogen udstykning i forbindelse med
realisering af plejehjemmet, men lokalplanen giver mulighed for at udstykke byggefeltet som en separat matrikel. Den giver desuden mulighed for at
sammenlægge matrikler inden for delområdet.
Inden for delområde II giver lokalplanen de samme muligheder for at udstykke og sammenlægge ejendomme som der gives inden for delområde I.
Inden for delområde III gives der mulighed for at udstykke grunde med en
størrelse på mindst 700 m2.

Veje, stier og parkering
Veje
Lokalplanområdet skal som hidtil vejbetjenes fra Hovedgaden via Tinglev
Midt, Grønnevej og Kastanjevej via Rådhusstræde. Der er ikke i dag mulighed for gennemkørsel fra Tinglev Midt til Rådhusstræde og dette forhold
fastholdes.
Delområde I omfatter flere af lokalplanområdets eksisterende vejadgange
samt vej- og parkeringsarealer. Størstedelen af delområdet vil have vejadgang fra tre steder på henholdsvis Hovedgaden og Grønnevej. Disse vejadgange skaber forbindelse til både Biblioteket og det nye plejehjem. Der gives
desuden mulighed for at etablere en ny vejadgang til en parkeringsplads på
Grønnevej 32 samt en vendeplads med nærparkering.
Delområde II skal have vejadgang fra Grønnevej som hidtil.
Boliger og institutioner inden for delområde III vil fortsat have indkørsler fra
Grønnevej. Den del af bebyggelsen, der ikke ligger direkte ud til Grønnevej
vil have vejadgang til en fælles parkeringsplads placeret i delområde II. Desuden vil en enkelt ejendom i den nordøstlige del af lokalplanområdet have
vejadgang fra Kastanjevej via Rådhusstræde.
Vejadgangen til hele lokalplanområdet vil således ske via eksisterende vejog parkeringsarealer, hvorfor der ikke udlægges nye veje med lokalplanen.
Stier
Lokalplanområdet har i dag to offentlige, tværgående stier som beskrevet
ovenfor. Det er vigtigt, at det offentlige stisystem bevares i området og at
det nye stisystem placeres, så det skaber interaktion mellem byens borgere
og plejehjemmets brugere. Der stilles derfor i lokalplanen krav om, at der
gennem delområde I skal fastholdes en offentligt tilgængelig sti. Stien kan
dog gives et andet forløb end hidtil, men skal fortsat forbinde Rådhusstræde
i øst med Grønnevej i syd.
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Lokalplanen stiller desuden krav om, at en sti inden for delområde II fastholdes, så der fortsat er adgang fra fællesparkeringen langs Grønnevej til boligerne mod nord langs Hovedgaden.
Parkering
Der vil i lokalplanen blive stillet krav om etablering af p-pladser med udgangspunkt i Aabenraa Kommunes gældende parkeringsvedtægt ved etablering af nye funktioner i området. Ny parkering inden for delområde I skal
etableres som fællesparkering inden for eksisterende vej- og parkeringsarealer eller inden for et udlæg til parkeringsplads og ny vendeplads, der er placeret på det eksisterende Grønnevej 32, der således forudsættes nedrevet.
Parkering inden for delområde II skal ligeledes etableres som fællesparkering. Inden for dette område er der ikke udlagt nye konkrete arealer til parkering.

Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanen fastlægger to byggefelter i henholdsvis delområde I og II samt
bestemmelser om omfang af bebyggelsen for alle tre delområder.
Byggefeltet i delområde I vil indeholde det nye plejehjem. Byggefeltet er
placeret på det grønne parkareal øst for borgerhuset. Byggefeltet skal dels
indeholde en plejeboligdel og dels en centerdel. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at bebyggelsen kan opføres i to etager med en max. bygningshøjde på 10,5 m. Dog kan plejeboliger kun opføres i en etage. Samlet
set må bebyggelseprocenten inden for delområdet ikke overstige 30.
Uden for byggefeltet i delområde I må der i begrænset omfang etableres
mindre skure og overdækninger, belysning, o.l. anlæg, der knytter sig til aktiviteterne i området.
Desuden gives der i delområde I mulighed for at nedrive en eksisterende
bebyggelse på Grønnevej 32 og erstatte den af en vejadgang med tilhørende
parkeringsplads.
Byggefeltet i delområde II har en udstrækning omtrent som det eksisterende plejehjem Grønningen. Her fastlægger lokalplanen bestemmelser om, at
bebyggelsen kan nedrives og erstattes af ny bebyggelse i 2 etager med en
max. bygningshøjde på 10,5 m. Inden for dette delområde må bebyggelsesprocenten ikke overstige 35.
Inden for delområde III fastlægges der bestemmelser om, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 35 for den enkelte ejendom. Bebyggelse må
opføres i 1½ etage og med en højde på op til 8,5 m.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Det er vigtigt, at det nye plejehjem i delområde I passer arkitektonisk ind
i omgivelserne og er inviterende over for omverdenen. Plejehjemmets udformning skal signalere og bidrage til, at den gensidige sociale udveksling
mellem plejehjemmet og lokalområdet i Tinglev kan understøttes til gavn for
alle.

Ubebyggede arealer
De ubebyggede arealer udlægges så vidt muligt som grønne arealer med
træer og buske, der skaber mulighed for ophold for både beboere, ansatte
og naboer.
Der fastlægges desuden begrænsninger for højden på beplantning i dele af
lokalplanområdet for at sikre, at flest muligt får gavn af udsigten.
I forbindelse med håndtering af regnvand, er det vigtigt at begrænse den
mængde af regnvand, der skal bortledes. Derfor stilles der krav om, at de
befæstede arealer, inkl. de bebyggede arealer, højst må udgøre 50% af delområde I og II. Desuden gives der mulighed for at etablere mindre bassiner
og vandrender til lokal nedsivning af regnvandet.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Området ligger inden for rammeområde nr. 4.1.002.M. I rammeområdet er
anvendelsen udlagt til blandet byområde med mulighed for fortsat udbygning
og indpasning af centerfunktioner samt boliger.
Fremtidig bebyggelse i Tinglev bymidte, ved Hovedgaden og Grønnevej skal i
udformning tilpasses eksisterende bebyggelse i området.
I rammeområdet må bebyggelsen ikke opføres i mere end 2 etager.
Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 10,5 m.
Bebyggelsesprocent maks. 110 for områder til værksteder og service (inkl.
boliger) og maks. 35 for områder til boligformål.
I rammeområdet kan der etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 1 - 3.
Det vurderes, at etableringen af plejehjemmet Ny Grønningen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af lokalplan nr. 1.01.f, der fastlægger, at området kan
anvendes til boligformål samt offentlig og privat service. Lokalplanen aflyses
helt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Tinglev Midt.

Servitutter
I henhold til Planlovens § 15 pkt. 16, kan en lokalplan ophæve udtrykkeligt
angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i strid
med lokalplanens formål, og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af
planlovens § 18.
Lokalplanen ophæver to servitutter:
•

13.11.1969-4427-46: Dok om ingensinde at overdrage ejendommen til
personer eller selskaber med tysk tilhørsforhold, mv. Denne servitut gælder for matrikel 9.

•

Dok om at grunden skal anvendes som alderdomshjem. Denne servitut
gælder for matrikel 310.

Vej og trafik
Lokalplanområdet vil i fremtiden rumme mange af de samme funktioner som
hidtil, idet plejehjemmet flyttes inden for området. Af nye funktioner giver
lokalplanen først og fremmest mulighed for at opføre en bebyggelse på omtrent 3.000 m2 til erhvervsformål og offentlige formål. Denne bebyggelse vil
medføre øget trafik på Grønnevej til og fra området. Det vurderes dog, at
infrastruktruren i området er tilstrækkelig til at håndtere den øgede trafik.

Bevaring
Der er for nylig udført en SAVE-registrering i Tinglev, hvor ejendommen på
Grønnevej 32 er blevet udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi
på 4. Registreringen er ikke optaget i kommuneplanen.
Lokalplanen giver mulighed for at nedrive denne bebyggelse.

Arkæologi
Museum Sønderjylland - Arkæologi - Haderslev har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af planområdet. En del af planområdet (den
østlige del) blev i september 2018 forundersøgt i forbindelse med det planlagte plejehjemsbyggeri, for evt. at lokalisere en urnegravplads, som er registreret på den østlige del af området (sb. 82, Tinglev sogn). Ved forunder-
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søgelsen fremkom ingen spor efter fortidsminder, og området blev derefter
frigivet til anlægsarbejde.
Der ikke registreret fortidsminder på den øvrige del af planområdet, der desuden er planeret og fuldt bebygget. Det må formodes, at evt. fortidsminder
er destrueret i forbindelse med disse anlæg. På baggrund af ovenstående
vurderer Museet dag, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder
under evt. anlægsarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.
Bygherre bedes dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet
alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg,
skal anlægsarbejdet (jf. museums-lovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001)
omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum
Sønderjylland - Arkæologi - Haderslev adviseres. Det kan endvidere oplyses,
at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Jordforurening
Der er den 22. august 2018 udført geotekniske boringer af DMR Geoteknik.
Uddrag fra rapportens kapitel 8.2. Jordhåndtering og prøvetagningskrav:
I henhold til arealinfo.dk er grunden beliggende indenfor områdeklassificeret
areal. Inden for områdeklassificeringen er de øvre jordlag som udgangspunkt
lettere forurenet (kategori 2 jord jf. bekendtgørelse 1472), og der stilles derfor i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen krav til prøvetagning, analyse
og anmeldelse af fyldjord, som deponeres/flyttes udenfor matriklen.
Med henblik på at danne grundlag for budgettering af udgifter til bortskaffelse af overskudsjord, er der udtaget mellem 1-3 prøver i fyldlaget pr. boring
i alt 23 prøver. Det fremgår af analyseresultaterne, at der ikke er truffet
forureningskomponenter, der ligger over bekendtgørelsens kriterier til ren
jord-kategori 1 jord. På denne baggrund kan det budgetteres med at overskudsjorden kan bortskaffes som kategori 1 jord.
Der er desuden kortlagt en jordforurening på vidensniveau 1 uden for lokalplanområdet i forbindelse med kortlægning af et større olieoplag på det
gamle rådhus. Denne forurening vurderes ikke at have betydning for denne
lokalplan.

Natur
Naturbeskyttelse
I området ligger en sø, der er udpeget som beskyttet naturtype efter naturbeskyttelseslovens § 3. Søen fastholdes i sin nuværende tilstand med lokalplanen.

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger inden for område med drikkevandsinteresser. Det
skønnes, at der ikke er nogen konflikt med den planlagte anvendelse.

Klimatilpasning
Det anbefales, at anvendelse af LAR elementer som fordampning, forsinkelse
og bortledning i vandrender overvejes i forbindelse med realisering af nye
projekter.
Lokalplanområdet ligger en smule lavere end omgivelserne. Det må derfor
forventes, at det kan blive en udfordring at lede vand væk fra området. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at højst 50 % af delområde I og II
må befæstes. Desuden fastlægges bestemmelser om at der kan etableres
LAR-elementer såsom mindre bassiner eller vandrender som en del af de
grønne områder i delområde I og II.

Boringsnært beskyttelsesområde
Den østligste del af lokalplanområdet er omfattet af et boringsnært beskyttelsesområde, der også strækker sig ind over byggefeltet i delområde I.
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Inden for dette område kan blive stillet særlige krav til omkring forhold, der
kan forurene boringen, som eksempelvis overfladevand og sprøjtegifte.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Der er tinglyst krav om at nybyggeri er ejendommen forpligtet til at anvende
naturgas som varmeforsyning under henvisning til varmeplan fra 1986 for
tidl. Tinglev Kommune.
Kommunen skal dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen
opføres som en lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås huse,
hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i til en
hver til gældende bygningsreglement, p.t. BR15. Jf. Planlovens § 19 stk. 4.

Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Tinglev Vandværks forsyningsområde. Der
er mulighed for at tilslutte ny bebyggelse til den kollektive vandforsyning.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Området er omfattet af Spildevandsplan 2018-22. Området er separatkloakeret, hvorfor nyt byggeri ligeledes skal udføres med adskilt regn- og spildevand.
Den maksimale afløbskoefficient for ejendommen iht. spildevandsplanen
skal overholdes, hvilket med et nyt byggeri kan betyde, at der skal etableres
regnvandsbassin på ejendommen, med en styring af den maksimale regnvandsmængde som afledes til vores ledningssystem. For at imødekomme
dette krav fastlægger lokalplanen desuden en maksimal befæstelsesgrad på
50 inden for delområde I og II.
Der skal fremsendes dokumentation for, at den nye samlede bebyggelse på
ejendommen overholder kravene i spildevands-planen.
Arwos fremfører ikke nye stikledninger, tilslutningsmuligheder til matrikel 9,
Tinglev Ejerlav, Tinglev eller foretager ændringer af systemer, da matriklen
allerede er forsynet.
Eventuelle nye tilslutningsledninger / -punkter må kun udføres efter accept
og godkendelse fra Arwos.
Anbefaling fra rapport fra DMR Geoteknik:
På baggrund af de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold, vurderes lokaliteten generelt at være velegnet til lokal nedsivning af regnvand (LAR).
Dette vurderes på baggrund af et relativt lavtliggende vandspejl og sandaflejringerne. Dette bør undersøges i forbindelse med konkrete byggeprojekter. ”Såfremt det bliver nødvendigt med LAR, anbefales det at der udføres
sigtekurver på egnede materialer udtaget fra boringer og/eller kan der udføres egentlige nedsivningstest på grunden.”
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere m.v. i
henhold til gældende regulativ.
Affald fra beboere med adresse på plejehjemmet er klassificeret som husholdningsaffald. Dette affald skal derfor følge de retningslinjer, der gælder i
regulativet for husholdningsaffald.
Affaldet fra de ansatte, kontoret mm. klassificeres derimod som erhvervsaf-

17

Redegørelse

AABENRAA KOMMUNE

fald og skal dermed følge de regler, som der gælder i erhvervsaffaldsregulativet. Affald fra borgere som benytter plejehjemmet, men ikke har en fast
adresse, klassificeres som erhvervsaffald.
Bygge- og anlægsaffald i forbindelse med nedrivningen skal anmeldes senest
14 dage før påbegyndt arbejde.
Erhverv i området i øvrigt skal overholde regulativet for erhvervsaffald. Der
henvises til pt. gældende affaldsbekendtgørelsens kap. 10 (bek.nr. 1309 af
18/12-2012) om erhvervsaffald.

Miljøscreening
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
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, som blandt andet muliggør etableringen af et nyt plejehjem
med servicearealer og boliger, er omfattet af pkt. 3. Der skal derfor foretages en screening af planen, i henhold til lovens § 8, stk. 2, jf. bilag 3. Miljøscreeningen er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslaget.

Screening
Der er foretaget en screening af lokalplanen nr. 120. Det er på baggrund af
screeningen vurderet, at den negative miljøpåvirkning er afgrænset til jordforurening, klima og bevaringsværdig bebyggelse.

Konklusion
Det er vurderet, at miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt
er af væsentligt omfang og det indstilles derfor at der ikke udarbejdes en
miljøvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
Denne beslutning kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsesdatoen,
som er sammenfaldende med lokalplanens offentliggørelsesdato.

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. Hvis der er forurening på
det pågældende areal kan grave- og anlægsarbejde kræve en tilladelse efter
Jordforureningslovens § 8, idet arealet ligger indenfor indvindingsopland til
vandværk og indenfor område med særlige drikkevandsinteresser.
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Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.

Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser, vareindlevering mv. kræver, at der
indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 med senere ændringer - § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.
I henhold til Miljøvurderingsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1225 af
25/10/2018 med senere ændringer - § 17, stk. 2, kan kun retlige spørgsmål
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft
hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over afgørelser vedr. forslag til lokalplan eller forslag
til kommuneplantillæg, kan du klage til Planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelse om at ikke miljøvurdere planerne, kan
du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det gør du ved at oprette en klage i Klageportalen. Indgang til Klageportalen
findes via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder
og organisationer. Planklagenævnet kan tilbagebetale gebyret, hvis du får
helt eller delvis medhold i din klage.
Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. En
klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre Planklagenævnet
eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Planklagenævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
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Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde med rådgiverfirmaet Territorium.
Offentliggjort den X. måned 2019
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
plan@aabenraa.dk
eller
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

