Forslag
Lokalplan nr. 127
Dagligvarebutik ved Løgumklostervej

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 offentlig høring, 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 på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på 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
Dette hæfte indeholder et forslag til lokalplan nr. 127 for et område til
centerformål ved Løgumklostervej.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra en privat
bygherre, der ønsker at udvide den eksisterende dagligvarebutik på
Løgumklostervej 121. Lokalplanen skal muliggøre, at den eksisterende
dagligvarebutik kan udvides til 1200 m². Udvidelsen sker ved inddragelse
af naboejendommen Lille Kolstrup 40 hvor der i dag er indrettet
en genbrugsbutik (Lille Kolstrup Genbrug). Ønsket om udvidelse af
dagligvarebutik ind over nabogrunden kan ikke rummes indenfor rammerne
af den eksisterende lokalplan. Lokalplan nr. 127 erstatter således de
eksisterende lokalplaner som aflyses helt eller delvist med vedtagelsen af
denne.
Der er i dag vejadgang til dagligvarebutikken fra henholdsvis
Løgumklostervej og Lille Kolstrup. Begge opretholdes, men adgangen fra
Lille Kolstrup flyttes lidt mod øst og vil fremover kun blive brugt til indkørsel
til varelevering.
Som led i udvidelsesplanerne etableres der flere parkeringspladser, hvorved
der sker en fordobling af antallet. Derudover forventes der etableret et
tankanlæg.
I lokalplanen er der fastlagt bestemmelser om områdets anvendelse,
bebyggelsens udformning og placering, vejadgang, parkeringsforhold samt
principper for beplantning, belysning og skiltning , m.m.
Hæftet er opdelt 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. 127 er offentliggjort den XX. måned 2020.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den XX. måned 2020 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 127
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at udlægge lokalplanens område til centerformål i form af
dagligvarebutik og udvalgsvarebutik,
at fastsætte maksimal butiksstørrelse og maksimalt samlet
bruttoareal til butik i lokalplanområdet,
at fastsætte bestemmelser for beplantning og terrænregulering i
området,
at afløse Lokalplan M 108 samt den del af M 72 som gælder for
lokalplanområdet.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kolstrup under Aabenraa
Matrikel nr.: 1689 og 1798.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den
22.10.2019 udstykkes fra oven for nævnte ejendom inden for
lokalplanens område.

2.2

3

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

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål, dvs
detailhandelsbutikker i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker,
kontor og service samt lettere erhverv i miljøklasse 1-2 med
tilhørende opholdsarealer, parkeringspladser og vareoplag.

3.2

Dagligvare- og udvalgsvarebutikker, kontor og service må kun
placeres i byggefelt A.

3.3

Det samlede bruttoetageareal til butik må ikke overstige 1200 m2.

3.4

Den enkelte butik til udvalgsvarer og dagligvarer må ikke have et
bruttoetageareal, der overstiger 1200 m2. Til bruttoetagearealet
medregnes lager, kontor, personalefaciliteter, m.m.

3.5

Byggefelt B må kun anvendes til tankanlæg, parkeringsplads eller
mindre bebggelse i tilknytning til dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

3.6

Der må ikke etableres boliger i lokalplanområdet.

4
4.1

Udstykninger
Grunde må ikke udstykkes mindre end 700 m2. Grunde til tekniske
anlæg og områdets forsyning er undtaget fra bestemmelsen.
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Veje, stier og parkering

Vejadgang
5.1
Vejadgang til lokalplanomådet skal ske fra eksisterende tilslutning fra
Løgumklostevej og Lille Kolstrup som vist på kortbilag 2.
5.2

Ved overkørslen fra Løgumklostervej skal den eksisterende
midterhelle opretholdes af hensyn til kanalisering af trafikken. Hellen
må være overkørbar af hensyn til lastbiltrafik.

5.3

Fra Løgumklostervej må der være ind- og udkørsel, mens der
fra Lille Kolstrup kun må være indkørsel. Ved etablering af ny
vejadgang via Lille Kolstrup skal det sikres, at der er tilstrækkeligt
oversigtsareal.

5.4

Varelevering skal ske fra Lille Kolstrup.

Stier
5.5

Eksisterende stier fra Vestvejen skal opretholdes, som vist på
kortbilag 2.

Parkering
5.6
Der udlægges areal til parkeringsplads som vist på kortbilag 2.
Der skal etableres parkeringspladser til biler i henhold til Aabenraa
Kommunes parkeringsvedtægt.
5.7

Der skal indrettes parkeringspladser til handicapparkering efter
Aabenraa Kommunes parkeringsvedtægt.

5.8

Der skal ved anlæg af parkeringspladser og adgangsarealer tages
hensyn til bevægelseshæmmede. Der skal anvendes ramper i stedet
for trapper hvor dette er muligt, og niveauspring skal undgås.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte
ejendom.

6.2

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne som er vist på
kortbilag 2.

6.3

Ny bebyggelse i byggefelt A må opføres i max tre etager, hvor den
øverste etage er tilbagerykket i forhold til hovedfacaden.

6.4

Den maksimale bygningshøjde i byggefelt A må ikke overstige 10,0
meter. Bygningshøjden skal måles fra fastlagt niveauplan svarende
til kote 20,5 (DVR90). Bebyggelse i byggefelt B må ikke overstige
4,5 meter.

6.5

Mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets forsyning og drift
skal tilpasses områdets bebyggelse.

6.6

Den nuværende bebyggelse i lokalplanområdet må nedrives.

Tekniske anlæg (ledningsanlæg og belysning)
6.7
Ledningsanlæg, herunder belysning, må kun fremføres som
jordkabler.
6.8

7

Belysning af parkeringsarealer og stier skal ske i henhold til
Aabenraa Kommunes belysningsplan.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Facader
7.1
Facader skal fremstå i teglsten, pudset eller vandskuret murværk.
7.2

6

Mindre facadepartier kan fremstå i fx. træ, kobber, zink, stål,
andre typer metal og glas. Metaloverflader må, når de er
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patineret, ikke være reflekterende. Der må ikke anvendes plast til
facadebeklædning.
7.3

Facader på mindre bygninger og skure skal opføres i samme
materialer som den øvrige bebyggelse.

7.4

Bygningens facader mod Løgumklostervej må ikke fuldstændigt
tilklæbes eller tildækkes, dog kan mindre dele af vinduespartierne
dekoreres med klæbefilm, nedhægte skilte eller lignende.

7.5

På bygningers facader må der opsættes energiproducerende paneler,
ligesom bygningens facader må begrønnes med beplantning. Der må
tillige opsættes el-ladestandere på bygningens facade.

7.6

Evt tankanlæg skal fremstå i et diskret farvevalg der er tilpasset
omgivelserne.

Tage
7.7

Tage skal udføres som flade tage eller med ensidig taghældning.

7.8

Mindre bygninger og skure til fx. kundevogne, teknikbygninger,
affaldsskure o.l. må opføres med en anden taghældning og
tagbeklædning end hovedbebyggelsen.

7.9

Til tagbeklædning må kun anvendes tagpap, beton- eller teglsten
i sorte, grå eller brune nuancer. Tage må desuden etableres som
levende, grønne tage tilplantet med græs, sedum eller anden
vegetation.

7.10

Til tagbeklædning må der ikke anvendes blanke eller reflekterende
materialer med en glansreflektionsværdi over 10.

7.11

Der kan opføres solanlæg på taget. Anlæg skal ligge plant med
tagfladen på tage med hældning eller kan på flade tage være 1 m
højere end det flade tag. Solceller skal placeres i sammenhængende
felter og holdes minimum 1,0 m fra tagkant og tagryg.

Skiltning
7.12
Skiltning skal placeres på bygning eller pylon.
7.13

På bygninger må skiltning alene ske på bygningens lodrette facader.
Skiltningen skal begrænses til firmanavn og/eller logo, og skiltets
udformning og størrelse skal tilpasses bygningens størrelse og
proportioner.

7.14

Facadeskiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og
firmalogo, og må ikke få karakter af facadebeklædning.

7.15

Tekst og logo i skilte må være indvendigt belyst, eller må
etableres som enkeltbogstaver med bagudrettet lys på facaden
(coronabelysning). Lysskilte må udføres med en max dybde på 0,25
meter. Blinkende og animeret skiltning må ikke finde sted.

7.16

Der må inden for lokalplanområdet placeres to skiltepyloner, med
placering som vist i princippet på kortbilag 2. Skiltepyloner må alene
bruges til skiltning med navn og logo, og må ikke belyses.

7.17

Pyloner må maksimalt være 5 meter høje. Bredden må ikke
overstige 1/4 af højden.

7.18

Skilte og skiltepyloner må ikke placeres uden tilladelse fra
vejmyndigheden.

7.19

Der må ikke opsættes flagstænger eller lignende til brug for
reklameflag.

8
8.1

Ubebyggede arealer
De ubebyggede arealer må kun anvendes til vej- og stiarealer,
parkering, el-ladestandere, opholdsarealer, beplantning, vareoplag
og anlæg til håndtering af regnvand.
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Opholdsarealer
8.2
Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10% af
etagearealet.
Beplantning og grønne områder
8.3
Der skal etableres beplantning ud mod Løgumklostervej i form af
én række træer fx. af arterne eg, platan, spidsløn og lign., med
en udstrækning i princippet som vist på kortbilag 2. Træerne
skal etableres med en stammediameter på minimum 12 cm.
Beplantningen skal understøtte indtrykket af en allé.
8.4

Grønne områder som vist på kortbilag 2 skal tilsås med græs eller
beplantes med lave buske.

Udstillingsarealer og udendørs oplag
8.5
I forbindelse med butikkens indgang må der etableres areal på op til
50 m² til udstilling af varer. Udstillingsarealer må ikke overdækkes
og skal visuelt adskille sig fra køre- og manøvrearealer, eksempelvis
ved hjælp af niveau-, farve- og/eller materialeskift.
8.6

Udendørs oplag skal afskærmes.

Terrænregulering
8.7
Der må terrænreguleres med op til +/- 0,5 m i forhold til
eksisterende terræn. Som led i byggemodningen må der
terrænreguleres i et omfang der rækker ud over dette.
8.8

Skråningsanlæg mod vej, sti og nabogrunde må ikke være stejlere
end 1:3 (1,0 m lodret for hver 3,0 m vandret og skal afsluttes med
vandret stykke på 1,0 m fra skel).

8.9

Det skal sikres, at terrænregulering ikke giver anledning til
opstuvning af overfladevand eller, at vandet løber ud over
naboarealer.

Støttemure
8.10
Støttemure må etableres i princippet som angivet på kortbilag 2 og
må etableres med en højde på op til 6 m.
8.11

Støttemure skal beplantes så de fremstår grønne.

Belysning
8.12
Belysning på parkerings- og vejarealer skal udføres i
overensstemmelse med Aabenraa Kommunes belysningsplan.
8.13

9
9.1

10

8

Belysning skal begrænses til det absolut nødvendige. Den
nødvendige belysning skal være nedadrettet og ikke være til gene
for omgivende veje.

Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan
nr. M 108, vedtaget af Aabenraa Kommune den 29. august 2002 i sin
helhed. Derudover ophæves den del af lokalplan nr. M 72, vedtaget
af Aabenraa Kommune den 15. december 1992, som gælder for
matr. nr. 1798 Kolstrup under Aabenraa.

Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret
parkeringsarealer, jf §§ 5.6, 5.7, 5.8 og 8.1.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret beplantning,
jf. §§ 8.2, 8.4, 8.5 og 8.12.
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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. 127 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
Området ligger i den nordlige del af Aabenraa i krydset Løgumklostervej og
Vestvejen (”Petersborgkrydset”). Lokalplanområdet omfatter et areal på ca.
5.900 m2.
Lokalplanområdet afgrænses af Løgumklostervej, Vestvejen, Lille Kolstrup og
ejendommen Lille Kolstrup 32.

Lokalplanområdet ligger ud
mod Løgumklostervej og
Vestvejen.

Løgumklostervej er på strækningen fra den store rundkørsel ved Rødekro ind
til krydset ved Vestvejen omgivet af Rise Skov på begge sider. Ved byskiltet
afløses de grønne omgivelser af bymæssig bebyggelse og butikker på begge
sider af vejen. Her ligger bolig- og interiørbutikker, butikker der sælger hårde
hvidevarer, tæpper og tøj, foruden dagligvarebutikken. På den nordlige side
af vejen er der yderligere en dagligvarebutik og skiftende lejemål, der for
nuværende består af et fitnessenter og en restaurant.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter to eksisterende bebyggelser, som består af hhv.
en dagligvarebutik (Løgumklostervej 121) og en genbrugsbutik (Lille Kolstrup 40.
I bygningen på Løgumklostervej 121 var der tidligere en Fakta-butik, mens
bygningen på naboejendommen endnu huser en genbrugsbutik (Lille Kolstrup Genbrug). Genbrugsbutikken er under afvikling.

Eksisterende støttemur mellem
de to ejendomme Lille Kolstrup
40 og Løgumklostervej 121.
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Dagligvarebutikken er omfattet af lokalplan M 108 fra 2002. Lokalplanen
omfatter alene denne ejendom og fastsætter en maksimal butiksstørrelse på
750 m². Naboejendommen (matr. nr. 1798) er omfattet af lokalplan M 72 fra
1992. Lokalplanen omfatter et større område omkring Vestvejen.
Lokalplanområdet ligger på en skrånende grund. For at optage terrænforskellen i bebyggelsen er der således etableret en støttemur på grunden hvor
den eksisterende dagligvarebutik ligger. Muren er opført i matrikelskellet
mellem de to ejendomme.

Lokalplan nr. 127

Redegørelse

I lokalplanområdets nære omgivelser er beplantningen i dag af varierende
karakter. Overfor lokalplanområdet ved boligområdet er der et relativt
bredt græsareal hvorpå der er plantet opstammede solitære træer (birk, eg,
ahorn, m.v.). I selve lokalplanområdet er der i dag ingen beplantning.

Lokalplanområdets nuværende terrænforhold. Der er en terrænforskel på op
til 5,5 meter fra den ene ende af lokalplanområdet til den anden markeret
ved den røde streg. Den røde streg svarer til en strækning på ca. 110 meter.
Lokalplanområdet er vist med en rød prikket signatur.

Løgumklostervej, set fra syd mod nord. Lokalplanområdet ligger til venstre i
billedet. Den eksisterende beplantning består af enkeltstående træer på den
nordlige side af Løgumklostervej. Ud for lokalplanområdet er der i dag ingen
beplantning.
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr.nr. 1689 og 1798 begge Kolstrup under Aabenraa. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på Kortbilag 1.
Lokalplanen ligger i byzone.

Områdets anvendelse
Lokalplan 127 fastlægger anvendelsen til centerformål i form af detailhandelsbutik (dagligvare- og udvalgsvarebutik). Herved bliver det muligt at udvide den eksisterende dagligvarebutik på 745 m² med en tilbygning, hvorved
det samlede butiksareal bliver 1200 m².
Tilbygningen placeres øst for den eksisterende butik og bygges sammen med
denne.
Til udligning af det før omtalte terrænspring på grunden vil den østlige del af
lokalplanområdet blive hævet, så terrænnet kommer i niveau med den del
hvor der er etableret dagligvarebutik.
Lokalplanen muliggør desuden, at der etableres et tankanlæg på den nordøstlige del af grunden. Der må ikke etableres vaskehal, reparation eller
værksted i tilknytning til anlægget.
Områdets fremtidige indretning og disponering fremgår af kortbilag 2.
På nedenstående skitse illustreres den påtænkte udvidelse af dagligvarebutikken incl. placering af tankanlæg og indretning af parkeringsareal. De eksisterende parkeringspladser suppleres med nye, der anlægges i tilknytning til
til bygningen.
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Illustrationsskitse. Mulig indretning af lokalplens område.
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Udstykning
Grundstørrelsen fastsættes til minimum 700 m2.

Veje, stier og parkering
Den primære vejadgang til lokalplanområdet fra Løgumklostervej bibeholdes.
Lokalplanområdets kørselsarealer og overkørsler til de omgivende veje vil
blive udformet i overensstemmelse med vejreglerne.
Vareleveringen til området skal fremover ske fra Lille Kolstrup. Udformning
af vareleveringsområdet skal ske, så der tages højde for adgangsforhold,
områdets størrelse, manøvrearealer, tilkørselsforhold m.v.
De eksisterende stiadgange med forbindelse ud til Vestvejen, bibeholdes.
I forbindelse med udlæg af parkeringspladser følges Aabenraa Kommunes
parkeringsvedtægt. For udvalgsvarebutikker skal der etableres 1 P-plads pr.
75 m2 etageareal og for dagligvarebutikker og lignende skal der etableres 1
P-plads pr. 30 m2 etageareal.
Efter gældende parkeringsnorm skal én eller flere af parkeringspladserne
dimensioneres og anlægges til brug for handicappede.
Der etableres pladser til handicapparkering efter gældende parkeringsnorm.

Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanen udlægger to byggefelter, hvor al bebyggelse skal placeres.
I byggefelt A kan den eksisterende dagligvarebutik udvides og der kan etableres varegård, blomsterhus, o.l. funktioner som relaterer sig til en dagligvarebutik. Lokalplanen har bestemmelser der fastlægger, at etagearealet ikke
må overstige 3 etager svarende til en maksimal bygningshøjde på 10 meter
over terræn, målt i forhold til fastlagt niveauplan.
I byggefelt B må der opføres bebyggelse i op til 4,5 meter. Byggefeltet er
tiltænkt et tankanlæg, i princippet som vist på illustrationsskitsen. Det påtænkte anlæg kan indrettes med to standere, der hver udleverer tre produkter på begge sider. Anlægget giver derfor mulighed for at op til 4 kunder kan
tanke samtidig. Der må ikke etableres vaskehal, reparation eller værksted i
tilknytning til anlægget.
Byggefelterne er fastsat ud fra en afstand i forhold til Løgumklostervej på 13
meter i forhold til vejskel og en afstand til vejskel mod Vestvejen på 4 meter
i det sydvestlige hjørne af byggefeltet, samt en afstand på 2,5 meter til skel
mod Lille Kolstrup. Afstanden til naboejendommen mod øst matr. nr. 2858 er
fast sat til 10 meter.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser om skiltning, herunder også skiltepyloner. Lokalplanen giver mulighed for at der opsættes én skiltepylon ud
mod Vestvejen og én ud mod Løgumklostervej. Pylonerne placeres så de er i
overensstemmelse med Vejreglerne.
Lokalplanforslaget indeholder også bestemmelser om udformning af tankanlægget samt skærmende beplantning, som vil understøtte de eksisterende
omgivelser.
Tankanlægget er funktionsmæssigt optimalt placeret, idet anlægget ligger på
en af de vigtige indfaldsveje til bymidten og ved indkørslen til Vestvejen som
er en vigtig omkørselsvej. Placering af tankanlægget vil ud fra et byplanmæssigt synspunkt ikke afvige væsentligt fra den øvrige bebyggelsesstruktur
som præger denne del af Løgumklostervej.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Bebyggelsen skal opføres i teglsten. Den kan fremstå vandskuret eller med
pudset murværk. Mindre dele kan bestå af træ-, beton-, metal-, og/eller
glasfacader.
Tage skal opføres som flade tage eller med ensidig taghældning. Der gives
mulighed for, at der etableres solanlæg på tagene.
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Ubebyggede arealer
Lokalplanen fastlægger bestemmelser om at placering af udendørs oplag
skal afskærmes eller overdækkes.
Da området er beliggende på en stærkt skrånende grund kræver indretningen af området, at den eksisterende støttemur mellem de to ejendomme
fjernes og at der etableres nye. Dette for at bringe tilbygningen af dagligvarebutikken i niveau med det terræn hvor den eksisterende dagligvarebutik
ligger.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om støttemurens udformning.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om beplantning langs Løgumklostervej. Hensigten er, at der etableres en trærække der skal bidrage positivt til
den visuelle oplevelse når man færdes på Løgumklostervej, som er en vigtig
indfaldsvej til byen. Derudover udlægger lokalplanen arealer til begrønning
ud mod Vestvejen og Lille Kolstrup.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet ligger i aflastningscenteret ved Løgumklostervej der har
en samlet ramme til butiksformål på 12.000 m². Den maksimale butiksstørrelse til dagligvarer og udvalgsvarer er 2.000 m².
Området er omfattet af rammeområde 1.1.029.C. som er udlagt til centerområde med specifik anvendelse til butiksformål og aflastningscenter, herunder dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker, samt offentlige formål,
kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.
Den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i rammeområdet er 700m².
Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer og udvalgsvarer er 2.000 m2
for hver butikstype.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanens mulighed for udvidelse af eksisterende butik medfører ikke væsentlige ændringer i forhold til bebyggelse, bymiljø eller trafikale forhold. Der er derfor ikke
behov for et kommuneplantillæg.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Den eksisterende dagligvarebutik er omfattet af lokalplan M 108. Lokalplanen er vedtaget i 2002 og gælder alene for butikken. Lokalplanen fastsætter
en maksimal butiksstørrelse på 750 m². Lokalplanen ophæves ved vedtagelsen af den nye lokalplan. Derudover er naboejendommen (matr. nr. 1798)
omfattet af lokalplan M 72 fra 1992. Lokalplanen omfatter et større område
omkring Vestvejen. Den del af lokalplanen der rækker ind i nærvende lokalplanområde aflyses med vedtagelsen af denne lokalplan.

Kystnærhedszonen
Ifølge Lov om Planlægning § 16, stk. 3 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, redegøres for den visuelle påvirkning af
omgivelserne og for forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og
friluftsinteresser. Herudover skal der ifølge Lov om Planlægning § 16, stk. 4
redegøres for visuel påvirkning af kysten ved bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne.
Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen. Der er ca. 1,6 km til
havnen fra lokalplanområdet og der er ikke visuel kontakt til kysten.
Lokalplanen viderefører en eksisterende mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 10 meters højde. Den planlagte bebyggelse ligger i område med
byggeri i tilsvarende højde og vil ikke være synlig fra kysten som følge af
områdets beliggenhed bag eksisterende bebyggelse.
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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.
Der er udarbejdet en servitutredegørelse som led i udarbejdelsen af denne
lokalplan. Der ophæves ingen servitutter med vedtagelsen af denne lokalplan.

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 §§ 99102. 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.

Vej og trafik
Lokalplanområdet vil i fremtiden rumme de samme funktioner som hidtil.
Lokalplanen giver desuden mulighed for at etablere et tankanlæg.
Driften af tankanlægget vil antageligt medføre en let forøgelse af trafikken
på Løgumklostervej, mens trafikken til/fra dagligvarebutikken forventes at
have et nogenlunde tilsvarende niveau som da der lå en Fakta på ejendommen. Den eksisterende vejadgang til Løgumklostervej vurderes at kunne
afvikle den let øgede trafikmængde hensigtsmæssigt. Samlet set vurderes
det, at infrastrukturen er tilstrækkelig til at håndtere trafikken fremadrettet.
Der er separat adgang for varelevering som kun må ske fra Lille Kolstrup.

Arkæologi
Jf. Museumslovens § 25 kan en bygherre forud for igangsætning af anlægsarbejder anmode Museum Sønderjylland om en udtalelse vedrørende sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning.
Da der allerede er bebygget på de to matrikler, som lokalplanen omfatter,
er det museets vurdering, at der ingen risiko er for at støde på væsentlige,
jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af Museumslovens §27. En arkæologisk forundersøgelse er derfor ikke nødvendig for dette konkrete projekt.
Bygherre skal 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.

*
Benzinstations-bekendtgørelsen
(BEK nr. 555 af 09/06/2001).

Det kan desuden oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne
til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Jordforurening
Der er tre steder i lokalplanområdet, hvor der er registreret jordforurening
på vidensniveau 2. To områder ligger på parkeringsområdet på matr. nr.
1689 mens det forurenede område på matr. nr. 1798 delvist ligger under den
eksisterende bebyggelse.
Jordforureningen stammer fra en servicestation og et autoværksted som tidligere lå i området.
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Der er fundet forurening med benzin, olie, tungmetaller, kulbrinter og
dieselolie. I forbindelse med nedrivning af bebyggelse, jordarbejder og terrænreguleringer i de kortlagte områder kan der blive behov for at flytte forurenet jord. Der vil i den forbindelse skulle udarbejdes en jordhåndteringsplan (jf jordforureningsloven) som skal godkendes af Aabenraa Kommune
inden terrænreguleringen kan gennemføres.
Etablering af tankanlæg vil i øvrigt ske i medfør af benzinstationsbekendtgørelsen*, hvorved jord- og grundvandsforurening forebygges.

Naturbeskyttelse
Der er ingen beskyttede naturtyper i området. Der er ikke kendskab til bilag
IV-arter i området.

Grundvandsinteresser
Der er ingen grundvands- eller drikkevandsinteresser i området.

Klimatilpasning
Da lokalplanområdet befæstes maksimalt, og da en del af grunden ligger
nedsænket i forhold til Løgumklostervej, kan det blive en udfordring at lede
vand væk fra området. Det vurderes vanskeligt at etablere LAR-elementer
pga af tilstedeværelsen af jordforurening og fordi hovedparten af det ikke-bebyggede området etableres som parkeringsareal.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området forsynes med fjernvarme. En del af området (Løgumklostervej 121)
er udlagt med tilslutningspligt.
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 til gældende bygningsreglement, jf. Planlovens § 19 stk. 4.

Vandforsyning
Lokalplanområdet forsynes med vand fra almen vandforsyning, som fastlagt i
Aabenraa Kommunes vandforsyningsplan.
Der er tinglyst en vandforsyningsledning i den vestlige del af matr. nr. 1689
med tilhørende bestemmelser som skal respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018
– 2022 og ligger i kloakopland AAa12. Området er separatkloakeret. Ny bebyggelse skal tilsluttes Spildevandsselskabets kloaksystem og kloakeres i
overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.
Der skal tages stilling til hvordan den maksimale tilladelige afløbsmængde
fra ejendommen sikres, således de tilladelige afløbskoefficienter iht. spildevandsplanen ikke overskrides for den fremtidige sammenlagte ejendom. Den
samlede befæstigelsesgrad må ikke overstige 0,8 for et centerområde med
mindre det forsinkes eller afledes på egen grund.
I den vestlige del af matr. nr. 1689 Kolstrup ligger der en spildevandsledning.
Ledningen er tinglyst på ejendommen med et deklarationsbælte på 2 meter
på begge sider. En del af den eksisterende bygning ligger hen over ledningen.

Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere i henhold til det gældende regulativ for erhvervsaffald.
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Miljøscreening
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1.

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

2.

Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3.

Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplanen vurderes at omfatte følgende anlægstyper på miljøvurderingslovens bilag 2:
•

Punkt 3e: Energiindustrien, Oplagring af brændselsgas i underjordiske
beholdere

•

Punkt 10b: Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone.

Aabenraa Kommune vurderer, at nærværende lokalplan kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Kommunen træffer på baggrund af en screening afgørelse om, hvorvidt planen er omfattet af kravet
om miljøvurdering.

Konklusion
Det vurderes at planforslaget kun omfatter et mindre område på lokalt plan
og kun medfører mindre ændringer til det gældende plangrundlag.
Etablering af en benzintank kan skabe risiko for lokal jordforurening. Miljøkravene til opførsel af tankstationer er dog så høje at der ikke kan forventes
en miljøpåvirkning.
På baggrund af en screening vurderes det, at lokalplanen ikke har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Miljøpåvirkningerne er hverken hver for sig eller
kumulativt af væsentligt omfang og der indstilles derfor til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
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
kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, idet arealet ligger
indenfor indvindingsopland til vandværk og indenfor område med særlige
drikkevandsinteresser.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.

Tilladelse efter Færdselsloven
Ændring af eksisterende vejadgang kræver, at der indhentes tilladelse fra
vejmyndigheden og at der indhentes samtykke fra politiet, jf færdselslovens
§ 100.
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