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Lokalplan nr. 136
Solenergianlæg ved Bjerndrup

Offentlighedsperiode: X. måned 20XX - 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
Aabenraa Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for at etablere
et solenergianlæg til elproduktion ved Bjerndrup Mølleå nord for landsbyen
Bjerndrup og Bjerndrupvej.
Baggrunden er bygherres ønske om at etablere et solenergianlæg på
ca. 93 ha til produktion af grøn vedvarende energi til elnettet. Arealerne
anvendes i dag til landbrug og en konvertering af disse arealer til grøn
energiproduktion med solenergi vil bidrage til en reduktion af emissioner fra
fossile brændstoffer til gavn for miljøet og klimaet.
Lokalplanen har til formål at sikre en anvendelse til vedvarende
energiproduktion med solenergi. Området må således kun anvendes til
tekniske anlæg i form af solenergianlæg og de for anlægget nødvendige
tekniske installationer og bygninger. Derudover kan den eksisterende
anvendelse af elproduktion med vindmøller fortsætte.
Lokalplanen skal sikre, at solenergianlægget så vidt muligt indpasses
i landskabet. Anlæggets indvirkning på landskabet og naboer søges
minimeret ved antirefleksbehandling af solenergipanelerne og etablering af
afskærmende beplantning langs lokalplanområdets grænse.
Der sikres endvidere mulighed for at holde afgræssende dyr inden for
lokalplanens område.
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. 136 er offentliggjort den XX. måned 20XX.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den XX. måned 20XX til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 136
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020)
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

1
1.1

Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er:
- at udlægge området til opstilling af teknisk anlæg i form af
solenergianlæg og de for driften af anlægget nødvendige tekniske
installationer og transformerstationer,
- at sikre, at der tages hensyn til natur- og landskabsværdier,
bl.a. ved etablering af afskærmende beplantning omkring
solenergianlægget,
- at sikre vejadgang til området,
- at sikre, at området reetableres, når solenergianlægget ikke
længere er i drift.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
del af matr.nr. 3a, Bjerndrup, Kiplev
del af matr.nr. 114 Bjerndrup, Kiplev
matr.nr. 353, Bjerndrup, Kiplev
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 31. marts
2020 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone ved
vedtagelsen af denne lokalplan.

2.3

Lokalplanen indeholder bonusvirkning og erstatter de
landzonetilladelser til bebyggelse, udstykning og anlæg i landzone
jf. Planlovens § 15 stk. 4, som er nødvendig for lokalplanens
virkeliggørelse. Der skal derfor ikke meddeles landzonetilladelse til
følgende indenfor lokalplanområdet.
- Anvendelse af lokalplanområdet til teknisk solenergianlæg i form af
solcelleanlæg til produktion af strøm, jf. § 1.1 og § 3.1,
- Udstykning, jf. § 4.1,
- Etablering af interne veje og servicepladser, jf. § 5.2,
- Opførelse af solenergianlæg, transformere og øvrige tekniske
installationer og konstruktioner samt læskure til dyr, jf. § 6.1-6.5,
- Etablering af skiltning og belysning, jf. § 8.1-8.2
- Etablering af beplantningsbælter og hegn, jf. § 9.1-9.11
Bonusvirkningen meddeles på betingelse af, at arealet retableres,
når det ikke længere er i brug til solenergianlæg. Ved ophør af brug
af solenergianlægget og øvrige tekniske anlæg skal disse inklusive
trådhegn, skilte og veje, der alene anvendes som led i anlæggets
drift, fjernes af grundejer inden ét år efter, at driften er ophørt.
Dette vilkår tinglyses på ejendomme indenfor lokalplanområdet
jævnfør § 2.1. Vilkåret tinglyses ved planens endelige vedtagelse,
jævnfør § 12.2.
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Områdets anvendelse

3.1

Inden for området må der etableres solenergianlæg i form
af solcelleanlæg til strømpoduktion med tilhørende tekniske
installationer som invertere, transformere og koblingsstationer,
vejanlæg, vendeplads/manøvreareal, hegn og beplantning. Der må
endvidere placeres læskure til dyrehold.

3.2

Der må ikke etableres solenergianlæg i form af solvarmeanlæg til
varmeproduktion.

4

4.1

5

Udstykninger
Der kan ske udstykning af og indenfor lokalplanområdet.

Veje, stier og parkering

5.1

Delområde I og II skal vejbetjenes fra Almstrupvej. Delområde III
skal vejbetjenes fra Bjerndrupvej via eksisterende grusvej på matr.
nr. 404. Vejadgange er vist i princippet på kortbilag 2.

5.2

Inden for lokalplanområdet kan der anlægges interne serviceveje
i en bredde af max 5 m. Interne serviceveje kan etableres med
stabilgrus eller som kørespor, der er helt eller delvist tilsået med
græs.

5.3

Der kan ud over de interne serviceceje, der er vist på kortbilag 2,
etableres grusbefæstede adgangsveje til stepup-transformere og
kørespor på terræn mellem panelrækker.

5.4

Der må i delområde III ikke etableres solenergianlæg, transformere,
beplantning eller hegn inden for det på kortbilag 2 viste
oversigtsareal ved Bjerndrupvej.

5.5

Der må i delområde I og III ikke etableres solenergianlæg,
transformere, beplantning eller hegn inden for de på kortbilag 2 viste
vejbyggelinjer langs med Bjerndrupvej.

6
6.1

Bebyggelsens omfang og placering
Solenergianlæg og de til formålet tekniske installationer, herunder
transformere, samt halvtage/læskure skal placeres indenfor
byggefelterne A og B, som vist i princippet på kortbilag 2.
Inden for byggefelt A og B kan der placeres solenergianlæg,
distributionstransformere og øvrigt teknisk anlæg samt læskure med
en højde på maks. 3 m målt fra sokkelkant, jf. 6.5.
Inden for byggefelt B kan der desuden etableres samlet op til 400
m2 bebyggelse og anlæg med en højde på op til 6 m, herunder
maks. 2 stepup-transformere, switching stationer og øvrigt
koblingsudstyr. Arealer, der ikke anvendes til stepup-transformere,
switchingstationer og øvrigt koblingsudstyr kan anvendes til
solenergianlæg, distributionstransformere og øvrigt teknisk anlæg
samt læskure med en højde på maks. 3 m målt fra sokkelkant, jf.
dog 6.5.

6

6.2

Der må ikke etableres solenergianlæg inden for en respektafstand
på 5 m nord og vest for beskyttet natur samt 10 m øst og syd for
beskyttet natur, jævnfør kortbilag 2.

6.3

Solenergipanelerne skal opstilles i lige, parallelle rækker med samme
indbyrdes afstand.

6.4

Solenergipaneler og distributionstransformere må have en maksimal
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højde på 3 m over terræn. Mindre terrænspring og niveauforskelle
skal så vidt muligt optages i solenergipanelernes profiler, således at
profilerne udligner disse, og at solenergianlæggets overflade så vidt
muligt følger terrænet i bløde kurver.
6.5

7

Transformere og halvtage/læskure kan placeres på en sokkel med
en højde på maks. 0,5 m, såfremt disse placeres på lavtliggende
arealer, hvor der kan være risiko for oversvømmelse i forbindelse
med skybrud.

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Solenergipaneler skal fremtræde ens, hvad angår type, højde,
hældning og farve. Solenergipaneler skal anti-refleksbehandles.

7.2

Transformere skal fremtræde ensartede i materiale og udformning
og gives diskrete, mørke farver i grønne, grå eller sorte nuancer.

7.3

Læskure skal fremtræde ensartede i materiale og udformning og
fortrinsvis udføres i naturmaterialer. Naturmaterialer kan fremstå i
materialets egen struktur og farve eller gives diskrete, mørke farver i
grønne, grå eller sorte nuancer.

8
8.1

Skiltning og belysning
Der må opsættes et henvisningsskilt på terræn ved hver indkørsel til
lokalplanområdet i en størrelse på maks. 0,5 x 1,0 m.
Der må endvidere opsættes et informationsskilt til oplysning- og
undervisningsbrug på trådhegn ved hver indkørsel til anlægget i en
størrelse på maks. 1,5 m x 1,5 m.

8.2

9

Der må ikke etableres permanent belysning inden for
lokalplanområdet. Der kan etableres midlertidig belysning i
forbindelse med anlægsfasen. Lys skal rettes mod arbejdsarealer.

Ubebyggede arealer

9.1

Der skal etableres afskærmende beplantning bestående
af et 3-rækket læhegn i en bredde af min. 5 m langs med
lokalplangrænsen på strækninger, der er vist i princippet på kortbilag
2. Eksisterende læhegn med en placering, der er sammenfaldende
med beplantningsbælter, bør så vidt muligt bevares og suppleres.

9.2

Der skal på udvalgte strækninger, jf. princippet på kortbilag 2,
etableres afskærmende beplantning bestående af et 5-6-rækket
læhegn i en bredde af min. 7,5 m.

9.3

Der må ikke etableres beplantningsbælter langs med den beskyttede
mose mod øst inden for delområde III, jævnfør kortbilag 2.

Ad. 9.4
Hjemmehørende arter er f.eks.
birk, ask, syren, rødel, lind,
hyld, hassel m.fl.

9.4

Beplantning, jf. §§ 9.1 og 9.2, skal etableres som skovbryn og
udgøres af en blanding af hjemmehørende og egnstypiske træer og
buske. Der skal udvælges arter, der i udvokset tilstand når en højde
på ca. 4-5 m. Der kan etableres ammetræer i arter, der bliver højere
end 4-5 meter. Disse kan enten beskæres naturligt eller fjernes når
de får en højde over 5 meter. Der må ikke plantes invasive arter.

Ad. 9.5
Hjemmehørende arter, der kan
tåle at stå fugtigt eller vådt, er
f.eks. ask, rødel og arter af pil
m.fl.

9.5

Beplantning inden for arealer, der er udpeget som lavbundsareal,
skal udgøres af en blanding af hjemmehørende ater, der kan tåle at
stå fugtigt eller vådt.

9.6

Der kan etableres trådhegn på den indvendige side af
beplantningsbæltet. Højden på trådhegnet skal være ca. 2 m.

9.7

Trådhegn skal placeres på den vestlige side af beskyttet mose mod
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øst inden for delområde III.

9.8

Trådhegn skal udføres som vildthegn.

9.9

Arealer, der ikke benyttes til tekniske anlæg, veje og beplantning,
skal fremstå som grønne græsklædte arealer og kan afgræsses med
dyr.

9.10

Regnvand skal nedsives lokalt.

9.11

Der må ikke ske terrænreguleringer ud over +/- 0,5 meter i forhold
til det eksisterende terræn.

10

10.1

11

11.1

12

Ledningsanlæg
Ledninger i forbindelse med solenergianlægget skal fremføres
som jordkabler eller samles i kabelbakker el.lign. under
solenergipanelerne.

Ophævelse af servitutter
I henhold til lov om planlægning § 18 ophæves de privatretlige
byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen

Forudsætninger for ibrugtagning

12.1

Solenergianlægget må ikke tages i brug, før bygherre har
fået tinglyst en deklaration, med Aabenraa Kommune som
påtaleberettiget, om at ejerne af anlægget skal fjerne anlægget
senest 1 år efter, at driften af anlægget er ophørt, jævnfør § 2.3.

12.2

Anlægget må ikke tages i brug, før der er etableret et
beplantningsbælte som angivet i § 9.1. Såfremt anlægget
etableres på en årstid, hvor det er uhensigtsmæssigt at plante
beplantningsbælterne, kan dette etableres i førstkommende
plantesæson forår eller efterår efter at solenergianlægget er opført.
Dog skal beplantningsbælter være etableret senest 1 år efter at
anlægget er taget i brug.

13

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.

14
14.1

8

Lokalplanens retsvirkninger
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
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ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.
14.2

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.

14.3

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.

14.4

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.

14.5

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

14.6

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

15

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Lokalplan nr. 136 er vedtaget af Aabenraa byråd den xx. måned
20XX.
Forslaget er offentliggjort den xx. måned 20XX.
Pbv.
Thomas Andresen		
Borgmester

Tom Ahmt
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for landsbyen Bjerndrup, og er
på i alt ca 93 ha fordelt på tre delområder. Delområde I ligger nordøst for
Bjerndrup, mellem Bjerndrupvej og Almstrupvej. Delområde II ligger vest for
Bjerndrup Mølleå, mellem Almstrupvej og Grøntoftvej. Delområde III ligger
på et areal der løber øst for Bjerndrup Mølleå, nord for Bjerndrupvej.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i et typisk landbrugslandskab, gennemskåret af
Bjerndrup Mølleå som løber som en grøn kile med engarealer og småsøer
igennem området. Området er præget af flade, let småbakkede vidder med
en blanding af små og store markfelter, der er i stor grad er omkranset af
læhegn.
Nord for delområde I ligger et mindre skovområde med en sø. Der er
desuden flere skovområder og tæt beplantede områder syd for Bjerndrupvej
og øst for Bjerndrup.
Hovedvejen Bjerndrupvej løber umiddelbart syd for lokalplanområdet og
skærer igennem den nordligste del af landsbyen Bjerndrup. Fra Bjerndrup
mod nord langs delområde II’s østlige afgrænsning løber Grøntoftvej. Fra
Bjerndrup mod nordøst langs delområde I’s nordlige afgrænsning løber
Amtoftvej.
Boligerne i den nordlige ende af Bjerndrup, der ligger nærmest
lokalplanområdet, ligger i en afstand af ca. 120-150 m. Dog ligger en enkelt
bolig, Bjerndrupvej 30, omkring 40 meter fra lokalplanafgrænsningen.
Bjerndrup er præget af mange tæt beplantede områder og læhegn som er
med til at afskærme landsbyen fra solenergianlægget.
Rundt omkring lokalplanområdet ligger en række landejendomme i en
afstand af omkring 100-200 meter til lokalplanafgrænsningen. Disse er alle
afskærmet fra solenergianlægget af læhegn og tæt beplantede områder. Syd
for delområde II ligger der dog to ejendomme, Almstrupvej 90 og 91, hvor
boligerne ligger henholdsvis 20 og 60 meter fra lokalplanafgrænsningen.
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Lokalplanområdets delområder er vist med priksignatur.
For begge ejendommes vedkommende afskærmes de fra anlægget af
eksisterende læhegn langs lokalplanafgrænsningen, og på Almstrupvej 91
ligger der to lagerhaller mellem boligen og lokalplanområdet.
Inden for delområde III står der i dag tre eksisterende vindmøller, hvorfor
området allerede i dag er præget af tekniske anlæg til vedvarende
energiproduktion. Vindmøllerne betjenes via en markvej, der har adgang fra
Bjerndrupvej. Vindmøllerne er ikke omfattet af nærværende lokalplan, og
den eksisterende elproduktion herfra kan derfor fortsætte.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet ligger i landzone. Hele området forbliver i landzone, da
solenergianlæg betragtes som midlertidige anlæg, hvor der ved opstilling i
landzone ikke behøver eller bør ske overførsel af opstillingsarealet til byzone,
jf. ”Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg”.
Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse, udstykning
og anlæg i landzone jf. Planlovens § 15 stk. 4, som er nødvendig for
lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at arealet retableres, når det
ikke længere er i brug til solenergianlæg. Lokalplanen indeholder således
bonusvirkning.
Der skal derfor ikke efter lokalplanens vedtagelse meddeles
landzonetilladelse til bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for
lokalplanens virkeliggørelse, herunder:
•

Anvendelse af lokalplanområdet til teknisk solenergianlæg i form af
solcelleanlæg til strømpoduktion

•

Udstykning

•

Etablering af interne veje og servicepladser

•

Opførelse af solenergianlæg, transformere og øvrige tekniske
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installationer og konstruktioner samt læskure til dyr
•

Etablering af skiltning og belysning

•

Etablering af beplantningsbælter og hegn.

Bonusvirkningen meddeles på betingelse af, at arealet retableres, når
det ikke længere er i brug til solenergianlæg. Ved ophør af brug af
solenergianlægget og øvrige tekniske anlæg skal disse inklusive trådhegn,
skilte og veje, der alene anvendes som led i anlæggets drift, fjernes af
grundejer inden ét år efter, at driften er ophørt. Dette vilkår tinglyses på
ejendommen.
Områdets anvendelse
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til teknisk solenergianlæg i form
af solcelleanlæg til strømpoduktion. Der kan ikke etableres solvarmeanlæg.
Lokalplanen udlægger areal til opstilling af stativer med solenergipaneler
med tilhørende interne køreveje og passager samt koblings- og
transformerstationer.
Lokalplanen giver desuden mulighed for fortsat landbrugsdrift,
idet lokalplanen gør det muligt at holde afgræssende dyr inden for
lokalplanområdet.
Udstykning
Der kan ske udstykning inden for lokalplanområdet og af det samlede
lokalplanområde.
Veje, stier og parkering
Delområde I og II skal have vejadgang til Almstrupvej. Delområde III skal
have vejadgang til Bjerndrupvej via eksisterende grusvej på matr.nr. 404.
Vejadgangen til de eksisterende vindmøller indenfor delområde III skal
opretholdes.
Der etableres interne serviceveje i lokalplanområdet til betjening af
solenergianlægget. De interne serviceveje udlægges som enten græs eller
grusbelagte veje.
Bebyggelsens omfang og placering
Solenergianlægget består af flere solenergipaneler, som placeres på
piloterede stativer, der forankres i jorden i en dybde af ca. 1,5-2 m under
terræn. Enhedernes samlede højde er max 3 m over terræn.
Lokalplanen fastlægger byggefelter til etablering af anlægget. Højden på
såvel solenergipaneler som distributionstransformere må ikke overstige 3 m.
Byggefelterne er fastlagt således, at der holdes en respektafstand på 5 m til
beskyttede naturtyper, dog 10 m til vandhullers syd- og østlige bred. Dette
gøres for at minimere skyggepåvirkninger af de beskyttede naturtyper.
Lokalplanen giver endvidere mulighed for at etablere to stepup-transformere
og øvrige tekniske bygninger og koblingsudstyr med en højde på op til 6
m med et samlet bebygget areal på op til 400 m2 inden for byggefelterne
hertil. Stepup-transformere placeres centralt i anlægget af hensyn til
omkringboende naboer. Der er udarbejdet støjkortlægning til dokumentation
for anlæggets støjpåvirkning. Støjkortlægningen viser, at der anlægget med
god margen kan overholde gældende støjgrænseværdier ved nærmeste
naboer.
Lokalplanen giver mulighed for, at arealer inden for byggefelterne kan
vedligeholdes ved afgræsning med dyr. Der gives derfor mulighed
for etablering af læskure i hele lokalplanområdet i det omfang, det er
nødvendigt for dyreholdet.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Teknikbygninger, læskure og transformere skal opføres i diskrete, mørke
farver. Dette skal bidrage til at indpasse anlæggets visuelle fremtræden i
landskabet. Solenergipanelerne skal være anti-refleksbehandlede og skal
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Figur 3-20:

Standpunkt 4 – Eksisterende forhold. Udsigt fra Bjerndrupvej. Landskab i middel
skala. Levende hegn inddeler landskabet i mindre rum. Afstand til planområde:
Ca. 290 m.

Figur 3-21:

Standpunkt 4 – Visualisering uden beplantning. Solenergianlægget etableres
med en højde på 3 m over terræn.

Figur 3-22:

Standpunkt 4 – Visualisering med opvokset beplantning i en højde på 4-5 m.

Visualiseringer er udarbejdet af COWI A/S. Der henvises i øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
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Lokalplanområdets
afgrænsning

Princip for indretning af
anlægget med afskærmende
bepaltning

Beplantning

5m
(7,5 m på sårbare strækninger)

Trådhegn

Intern servicevej
5m

Solceller

placeres i lige og parallelle øst-vestvendte rækker med samme indbyrdes
afstand for at give anlægget et harmonisk udtryk.
Skiltning
Der kan opsættes informationstavler ved adgangsveje. Skilte kan bruges til
undervisningsformål ved at informere om vedvarende energi og den grønne
omstilling. Skilte må desuden indeholde virksomhedens navn, logo, m.v.
Ubebyggede arealer
Arealer under paneler skal tilsås med græs og henligge som grønne arealer.
Arealerne kan afgræsses med dyr, hvorfor lokalplanen giver mulighed for
etablering af læskure til dyreholdet.
Der skal i forbindelse med etableringen af anlægget etableres 3-rækkede
beplantningsbælter i en bredde af ca. 5 meter omkring solenergianlæggets
ydre grænse. Beplantningen har til formål at afskærme området visuelt og
bidrage positivt til områdets biologiske mangfoldighed. På de strækninger,
hvor lokalplanområdet afgrænses af eksisterende læhegn, bevares disse i
videst muligt omfang med henblik på at lade dem indgå i den afskærmende
beplantning.
Miljøvurderingen har vist, at der er strækninger, der er visuelt sårbare i
forhold til anlæggets påvirkning af landskabet og den nærmeste beboelse.
På disse strækninger udvides beplantningsbæltet, så der etableres en
afskærmende beplantning på 5-6 rækker træer og buske med henblik på at
nedbringe mulige indbliksgener.
Beplantningsbælterne skal i udvokset stand have en højde på ca. 4-5 m.
De skal opbygges som skovbryn med den laveste beplantning yderst.
Beplantningen skal udgøres af egnstypiske og hjemmehørende arter, så
beplantningen ikke virker fremmed i landskabet.
For at sikre, at der ikke sker påvirkning af den østligste mose i delområde
III må der ikke etableres afskærmende beplantning langs med mosen. Dette
hindrer evt. skyggepåvirkning og dræning.
På indersiden af beplantningsbælter etableres trådhegn omkring hele
anlægget. Hegnet etableres som bredmasket vildthegn, der lader mindre dyr
passere området, og holder større vildt ude. I forhold til mosen i delområde
III skal trådhegn etableres på mosens vestlige side.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Statslig planlægning
Det er et statsligt mål at fremme udbygningen af vedvarende energi i
Danmark samt at sikre, at denne udvikling sker ud fra en helhedsvurdering,
der bevarer og styrker landets natur og landskabelige værdier. Lokalisering
og linjeføring af forsynings-, trafik- og andre tekniske anlæg vil ofte skulle
afvejes mod byudvikling og andre benyttelses- og beskyttelsesinteresser i
det åbne land.
For solenergianlæg er der ikke angivet specifikke statslige lokaliseringskrav
eller krav til en kommuneplanlægning, som det for eksempel er tilfældet for
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vindmøller.
I juni 2013 udsendte Miljøministeriet ”Naturstyrelsens vejledende udtalelse
om opsætning af solenergianlæg”. Jf. denne bør solenergianlæg, i lighed
med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne
land, placeres i tilknytning til byområder.
Det er dog Naturstyrelsens vurdering, at der kan være konkrete tilfælde,
hvor en bynær placering ikke er mulig, hvorfor der i planforslag for tekniske
anlæg, som ønskes placeret i det åbne land, skal redegøres for den
foreslåede placering. Jf. udkast til vejledning til Lov om miljøvurdering, 2.
del s. 71 kan det for større projekter være vanskeligt at pege på alternativer
til placeringer, som ikke vil berøre andre miljømæssige hensyn væsentligt,
jf. Energiklagenævnets afgørelse 1011-5 af 20. oktober 2008.
En alternativ placering af det 93 ha store solenergianlæg i direkte
tilknytning til eksisterende større byområder vil i høj grad begrænse
byudviklingsmulighederne i den pågældende by. Videre kan solenergianlæg
med bynær placering på sigt nødvendiggøre planlægning for afkoblede
byområder, der ligger på ydersiden af livløse solenergiområder, modsat
selve byen.
Placeringen af solenergianlægget ved Bjerndrup, i tilknytning til eksisterende
vindmøller vurderes at være forenelig med kommuneplanens natur-,
miljø-, og kulturarvsudpegninger i landzonen, deriblandt hensynet til større
sammenhængende og bevaringsværdige landskaber. Placeringen ved
Bjerndrup vurderes samtidig at være en fordel for natur- og vandmiljøet
samt drikkevandsinteresserne, idet arealer udtages fra en nuværende
intensiv landbrugsdrift.
Det vurderes, at det påtænkte anlæg på 93 ha ud fra en afvejning ift.
kommunens byområder, kommuneplanens retningslinjer og ud fra
funktionelle, æstetiske og miljømæssige hensyn kan indpasses ved den
foreslåede placering ved Bjerndrup.
International naturbeskyttelse
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018) kan
et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:
1) at planen skader Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder),
2) at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IVa kan blive beskadiget
eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag
IVb i alle livsstadier, kan blive ødelagt (bilag IV-arter).
Lokalplanområdet er placeret ca. 800 m fra nærmeste Natura 2000-område,
som er N98 ’Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose’, der består
af fuglebeskyttelsesområde F62. Udpegningsgrundlaget for F62 består af
rørhøg, hedehøg, trane, blåhals og rødrygget tornskade. Planlægningen er
ikke af type eller karakter, hvor det kan medføre en væsentlig påvirkning på
fuglearter i fuglebeskyttelsesområdet.
Indenfor lokalplanområdet findes enkelte vandhuller og moseområder, der er
beskyttede jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Solenergianlæg og transformere
placeres minimum 5 m fra disse beskyttede naturtypers nord og vestlige
sider samt 10 m fra deres syd og østlige sider. Dette medfører, at der ikke
sker en påvirkning af disse områder. Ligeledes plantes der ikke træer og
buske i umiddelbar nærhed af moser og vandhuller, da dette både vil skygge
og udtørre områderne. Naturtilstanden i både vandhuller og moser vil
forbedres, når påvirkningen fra næringsstoffer og sprøjtegifte reduceres, og
hvis der etableres græsning i området, vil det gavne moserne.
Der er ikke registreret Bilag IV-arter i lokalplanområdet. Af
artsovervågningsrapporterne fremgår det, at følgende arter er registreret
i det 10x10 km UTM-kvadrat, som omfatter lokalplanområdet: Stor
vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø, markfirben, odder, hasselmus,
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vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus,
brunflagermus og sydflagermus. Disse arter kan således potentielt
forekomme i eller nær lokalplanområdet, hvis der findes egnet habitat,
men de dyrkede landbrugsarealer udgør ikke et optimalt levested for
arterne, og for nogle af disse arter er en forekomst meget usandsynlig.
Tilsvarende vil enkeltindividet af ulv kunne træffes strejfende gennem
lokalplanområdet, men det vil være af tilfældig karakter. Ekstensiveringen af
driften i området og etableringen af beplantningsbælter vil kunne forbedre
områdets økologiske funktionalitet for alle ovennævnte bilag IV-arter. Der
er forholdsvis få registreringer af rødlistede arter i området, og flere af disse
arter er også beskyttede som bilag IV-arter. Generelt gælder det også for de
rødlistede arter, at ekstensiveringen af driften i området og etableringen af
beplantningsbælter vil forbedre områdets egnethed som levested for disse
arter.
Planen vurderes dermed ikke at medføre væsentlig påvirkning af bilag
IV-plantearter eller bilag IV-dyrearter. Det vurderes derfor, at arealet
ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rastområde for arter på
habitatdirektivets bilag IV. Planen vil heller ikke medføre beskadigelse/
ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Aabenraa Kommune vurderer således, at planen ikke vil have nogen
negative påvirkninger af Natura 2000-områder og bilag IV-arter.
Der henvises i øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
Kommuneplan 2015
Området indgår ikke i Aabenraa Kommunes kommuneplanrammer.
Der er derfor udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 39, som udlægger
området til tekniske anlæg i form af solenergianlæg. Det vurderes, at
lokalplanforslaget og projektet for solenergianlægget er i overensstemmelse
med kommuneplanen efter den endelige vedtagelse af Forslag til
Kommuneplantillæg nr. 39.
Vindmøller
Der er tre eksisterende vindmøller indenfor rammeområdet. Vindmøllerne
berøres ikke af planlægningen.
Økologiske forbindelser
Langs vandløbet løber der en økologisk forbindelse, som strækker sig ind i
en mindre del af delområde III. I de økologiske forbindelser må ændringer
i arealanvendelsen, herunder etablering af nye større tekniske anlæg, ikke i
væsentlig grad forringe det vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder.
Der skal etableres faunapassager ved anlæg eller ombygning af veje,
jernbaner og lignende, hvis disse anlæg afskærer en økologisk forbindelse på
en måde, som forringer dyrenes spredningsmuligheder.
Lokalplanområdet har et overlap med den økologiske forbindelse,
men blokerer ikke denne. Etablering af beplantningsbælter samt den
ekstensive drift af området vil i stedet potentielt kunne forbedre arternes
spredningsmuligheder i området sammenlignet med i dag. Det vurderes, at
planlægningen ikke strider mod kommuneplanens udpegning. Der henvises i
øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
Lavbundsarealer
Langs vandløbet løber der et areal udpeget som lavbundsareal, der kan
genoprettes, som strækker sig ind i en mindre del af delområde III.
Lavbundsarealer skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg mv.,
som kan være til hinder for en eventuel senere vandstandshævning. En
hævning af vandstanden kan ske både i forbindelse med naturgenopretning
og i forbindelse med klimatilpasning. Lavbundsarealer og vådområder har
stor betydning som levesteder og biologiske korridorer for mange vilde dyr
og planter.
Som udgangspunkt vil det ikke være et problem i forhold til anlægget
at hæve vandstanden til en vis grad i området. Det har dog betydning
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for de træer og buske, der plantes i beplantningsbæltet, og der kan her
vælges arter, som kan tolerere et fluktuerende vandspejl. Det vurderes, at
planlægningen ikke strider mod kommuneplanens udpegning. Der henvises i
øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
Naturbeskyttelsesområder
Hele lokalplanens delområde II er ifølge kommuneplanen udlagt som
potentielt naturområde. Indenfor sådanne udpegninger skal der, ved
ændringer af arealanvendelsen til andre formål end jordbrug, tages
hensyn til naturinteresserne. Kommuneplanens retningslinjer fastsætter,
at esisterende natur skal bevares og mulighederne for at genskabe nye
naturarealer ikke bør forringes.
Gennemførelse af planlægningen betyder, at der i de næste 40 år ikke
kan etableres et beskyttet naturområde inden for lokalplanområdet, men
planlægningen hindrer ikke, at lokalplanområdet efterfølgende overgår
til natur. Tværtimod vil årtier med ekstensiv drift samt etableringen af
beplantningsbælter forbedre nogle af naturværdierne i området betydeligt,
og potentielt vil planlægningen kunne bidrage til spredningen af vilde dyr og
planter i området.
Det vurderes, at planlægningen ikke strider mod kommuneplanens
udpegning. Der henvises i øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
Værdifulde geologiske områder
Det fremgår af kommunens temakort, at udpegningen akkurat rækker ind i
lokalplanområdets delområde III. Det er imidlertid nærliggende at antage,
at afgrænsningen af interesseområdet burde være sammenfaldende med
Bjerndrupvej, som udgør en veldefineret landskabelig grænse, da det
egentlige geologiske interesseområde udbreder sig syd for vejen.
Det vurderes, at det geologiske interesseområde mellem Tinglev, Kværs
og Kiskelund syd for Bjerndrupvej ikke bliver påvirket af anlægget.
Solenergianlægget er et lavt anlæg og vil derfor ikke kunne påvirke eller
tilsidesætte hensynet til de landskabelige og særlige geologiske interesser
i området. Det vurderes således, at den samlede visuelle påvirkning af
landskabet i det geologiske interesseområde vil være ubetydelig. Ligeledes
vurderes det, at de bevaringsværdige landskaber omkring Tinglev Mose og
Hovedopholdslinjen ved Kværs ikke vil blive påvirket af solenergianlæg på
grund af anlæggets karakter og ikke mindst på grund af afstanden på godt
3,5 km til områderne.
Det vurderes, at planlægningen ikke strider mod kommuneplanens
udpegning. Der henvises i øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
Skovrejsningsområde
Arealerne langs Bjerndrup Mølleå er udpeget som skovrejsningsområde, hvor
skovrejsning er uønsket. Udpegningen grænser helt op til lokalplanområdet.
Området hvor skovrejsning er uønsket er blandet andet områder, hvor
særlige naturværdier eller landskaber ønskes bevaret.
Lokalplanområdet er afgrænset således, at dette ikke omfatter arealer
indenfor udpegningen, hvor skovrejsning er uønsket.
Transportkorridor
I forbindelse med det planlagte biogasanlæg ved Kliplev er der udpeget en
transportkorridor gennem lokalplanområdet for en gasledning fra Kliplev
over Tinglev til Terkelsbøl. Transportkorridoren er afgrænset som en 2 x 200
meter bred observationszone omkring gasledningen.
Inden for transportkorridoren reserveres en etableringszone på 2 x 50
m omkring den planlagte linjeføring af gasledningen. Når ledningen er
etableret, erstattes etableringszonen af en sikkerhedszone på 2 x 20 m,
der tinglyses. Sikkerhedszonen bør friholdes for beplantning, bebyggelse og
anlæg.
Observationszonen på 2 x 200 m har til formål at sikre at der ikke
planlægges for, reserveres areal eller gives landzonetilladelse til anvendelser
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som kan medføre en sikkerhedsmæssig risiko i nærheden af en gasledning.
Det omhandler boligbyggeri i mere end én etage, institutioner for børn,
ældre, syge eller handicappede, brandfarlig virksomhed eller oplagring af
brandfarlige materialer.
Gasledningen er siden projekteret med et forløb langs Bjerndrupvej
og dermed uden for område til solenergianlægget. Anvendelsen til
solenergianlæg vurderes på den baggrund således ikke længere at stride
imod kommuneplanens udpegning eller hensynet til observationszonen
omkring gasledningen.
Støjbelastet areal
Ifølge kommuneplanen er hele delområde III udlagt som støjbelastet areal i
forbindelse med Bjerndrup vindmøller.
Lokalplanen udlægger ikke areal til støjfølsom anvendelse.
Støjkortlægningen for solenergianlægget ved fuld drift døgnet rundt
vil ved alle døgnets timer kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier. Solenergianlæggets samlede støjbidrag i forhold til
eksisterende vindmøller i området vil være meget begrænset. Det vurderes,
at planlægningen ikke er i strid med kommuneplanens udpegning. Der
henvises i øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner eller
byplanvedtægter.
Servitutter
Der er udarbejdet en servitutredegørelse, og de servitutter der ikke er
forenelige med lokalplanen ophæves.
Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger
er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden
jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-,
tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og
spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse om
hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Naturbeskyttelse
§ 3-natur
Indenfor lokalplanområdet findes enkelte vandhuller og moseområder,
der er beskyttede jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Solenergianlæg og
transformere placeres minimum 5 m fra disse beskyttede naturtypers nord
og vestlige sider samt 10 m fra deres syd og østlige sider for at undgå
evt. skyggepåvirkning. Ligeledes må der ikke plantes træer og buske i
umiddelbar nærhed af moser og vandhuller, da dette både kan skygge og
udtørre områderne. Naturtilstanden i både vandhuller og moser vurderes at
forbedres, når påvirkningen fra næringsstoffer og sprøjtegifte reduceres, og
hvis der etableres græsning i området, vil det gavne moserne.
Samlet set vurderes planlægningen således at have en væsentlig positiv
påvirkning på de § 3-beskyttede naturtyper i lokalplanområdet. Der henvises
i øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
Skovbyggelinje
Et areal i den vestligste del af lokalplanområdet er omfattet af
skovbyggelinje. Naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 er et generelt forbud
mod at placere bebyggelse indenfor en afstand af 300 meter fra offentlige
skove samt privatejede skove på mindst 20 ha sammenhængende skov.
Opsætning af solenergimoduler indenfor skovbyggelinjen forudsætter at
byrådet meddeler dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 65.
Lokalplanen indeholder bonusvirkning, hvormed lokalplanen erstatter de
landzonetilladelser, som er nødvendige for udstykning, bebyggelse eller
ændringer i anvendelsen af bygninger og arealer.
I tilfælde, hvor der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35,
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stk. 1, til bebyggelse mv. på arealer inden for skovbyggelinjen, gælder
forbuddet i naturbeskyttelsesloven § 17 ikke, da hensynene til natur og
landskab, som er formålet i § 17, generelt varetages ved administrationen af
landzonebestemmelserne. I disse tilfælde vil en opførelse af byggeri mv. ikke
kræve en dispensation fra skovbyggelinjen.
Åbeskyttelseslinje
Bjerndrup Mølleå omfattes af åbeskyttelseslinje. Inden for
åbeskyttelseslinjen må der ikke ske tilstandsændringer, herunder
tilplantninger, terrænændringer samt placering af bebyggelse og anlæg,
jf. naturbeskyttelseslovens § 16. Dispensation herfra, kræver forudgående
tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Lokalplanområdets delområde II
og III støder op til åbeskyttelseslinjen. Solenergianlægget etableres
imidlertid ikke indenfor åbeskyttelseslinjen der således friholdes for enhver
tilstandsændring.
Bjerndrup Mølleå fremstår på hovedparten af den strækning der adskiller
lokalplanområdets delområde II og III som et udrettet vandløb, der
ikke er synligt over længere afstande. De nye beplantningsbælter der
opsættes i randen af delområde II og III, vil lukke landskabet mere til
end det er i dag, men det vurderes, at det ikke vil ændre afgørende på
landskabsoplevelsen omkring åen. Etablering af solenergianlæg i området
vil derfor ikke tilsidesætte hensynet til de landskabelige interesser inden
for åbeskyttelseslinjen, da ådalen friholdes for anlæg og der ikke etableres
afskærmende beplantning indenfor denne.
Der henvises i øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
Vej og trafik
Delområde I og II skal have vejadgang til Almstrupvej. Delområde III
skal have vejadgang til Bjerndrupvej via eksisterende grusvej på matr.
nr. 404. Ved anlæg af veje og overkørsler skal der søges tilladelse hos
vejmyndigheden.
Vejadgangen til de eksisterende vindmøller indenfor delområde III skal
opretholdes.
I anlægsfasen vil der i perioder være mere trafik til og fra lokalplanområdet.
De nærliggende boliger uden for lokalplanområdet vil opleve mertrafik i de
perioder, hvor der sker levering af materiel. Det vurderes at trafikken kan
afvikles på forsvarlig vis.
I driftsfasen vil den almindelige trafik af teknikere og håndværkere ikke
udgøre nogen mærkbar forøgelse af trafikmængden samlet set.
Arkæologi
Solenergipaneler placeres på stålprofiler, som har et lille aftryk på
jordoverfladen. Det vurderes, at destruktionsgraden på solpanelarealerne
er så lille, at de nedpressede pæle ikke udgør en markant trussel mod
erkendte og ikke erkendte, væsentlige jordfaste fortidsminder. Eventuel
terrænregulering og ligeledes kabelføringer og teknikbygninger o. lign. kan
dog ødelægge væsentlige jordfaste fortidsminder, hvorfor bygherre kan
anmode Museet om en arkæologisk udtalelse ved sådanne projekttiltag.
Bygherre kan derfor sende en anmodning med konkret kortmateriale om en
arkæologisk udtalelse til Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, når
eventuelle anlægsområder er fastlagt. Herudfra vil Museet kunne foretage
arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering og på den baggrund rådgive
bygherre om, hvorvidt der bør foretages en arkæologisk forundersøgelse.
Både de ukendte og kendte jordfaste fortidsminder er omfattet af
Museumslovens §27. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
eller jordarbejde i øvrigt fremkommer spor af fortidsminder, oldsager og
lignende, skal arbejdet i følge Museumsloven (§ 27 i Lovbekendtgørelse nr.
358 af 08/04/2014) straks standses og Museet tilkaldes for besigtigelse.
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Miljø
Reflekser
Solenergipanelerne er anti-refleksbehandlede, og de vil derfor ikke være
til væsentlig gene for trafikanterne og de omkringliggende naboer. Der
etableres endvidere beplantningsbælter, som visuelt vil kunne afskærme
solenergianlægget i forhold til trafikanter og naboer.
Støj
Transformere placeres mindst 20 m fra lokalplanområdets afgræsning.
Kildestøjen er lav fra invertere og transformere og disse vil overholde
miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved boliger. Stepup-transformere
placeres centralt i området, hvorfor der sikres behørig afstand mellem
boliger og stepup-transformere. Solenergianlæggets samlede støjbidrag i
forhold til eksisterende vindmøller i området vil være meget begrænset.
Der kan forekomme støjpåvirkning fra anlægs- og nedtagningsarbejdet.
Støj fra anlægget vurderes at ville overholde Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser. Hvis der i forbindelse med byggearbejder gennemføres
større støv- og støjfrembringende nedrivningsarbejder, og/eller støvog støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt, skal sådanne
anmeldes til miljømyndigheden jf. BEK nr. 844 af 23. juni 2017 om
miljøregulering af visse aktiviteter.
Der henvises i øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
Forurenet jord
Der er ikke registreret forurening inden for lokalplanområdet. Matr.nr.
273 Bjerndrup, Kliplev syd for delområde II er kortlagt på vidensniveau 1
(V1), men kortlægningen vurderes ikke at have betydning for etablering af
solenergianlægget.
Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal
arbejdet standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet
jord, § 71.
Risikoen for spild af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner og transformere,
er ganske lille, og mindre transformere er hermetisk lukkede, udført med
opsamlingskar, tilkoblet alarmsystem og skal ikke påfyldes olie. Stepuptransformere udføres med oliebrønd. Til afvanding af overfaldevand
der samles på fundamentet til transformeren etableres en faskine med
olieudskiller, så vandet afledes og evt. olie opsamles. Der skal ikke påfyldes
olie i driftsfasen.
Der henvises i øvrigt til miljørapporten for denne lokalplan.
El
Kabler skal fremføres i jorden eller placeres i kabelbakker under paneler.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger udenfor varmeforsyningsområder og
tilslutningspligtområder fastlagt i Aabenraa Kommunes Varmeplan 2019. Der
etableres ikke varmeinstallation i lokalplanområdet
Vandforsyning
I henhold til Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018 er
størstedelen af lokalplanområdet beliggende indenfor Tinglev Vandværks
forsyningsområde. Lokalplanen forudsætter ikke vandforsyning.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og
vandforsyningsledninger skal respekteres.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet ligger uden for oplandsgrænsen i Aabenraa Kommunes
Spildevandsplan 2018-2022 som vedtaget af byrådet den 28. november
2018. Lokalplanen forudsætter ikke tilslutning til offentligt spildevandsanlæg.
Regnvand nedsives som hidtil.
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Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og
vandforsyningsledninger skal respekteres.
Affald
Lokalplanområdets fremtidige anvendelse giver ikke anledning til sikring af
affaldshåndtering.
Byggeaffald i forbindelse med nedrivning af eksisterende boliger skal
anmeldes til Aabenraa Kommune, hvis der dannes over et ton byggeaffald.
Aabenraa Kommune anviser affaldet.

Miljøvurdering
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020) 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.

Planforslaget vurderes at omfatte følgende anlægstyper på
miljøvurderingslovens bilag 2: Punkt 3a. Industrianlæg til fremstilling af
elektricitet, damp og varmt vand.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening i henhold til
miljøvurderingslovens § 8 stk. 2 nr. 2 vurderet, at lokalplanen vil kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3,
hvorfor der skal gennemføres miljøvurdering af planforslaget.
Derfor er der i forbindelse med nærværende forslag til Lokalplan nr.
136 samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg 39 udarbejdet en
miljøvurdering, der er offentliggjort sammen med planforslagene.
Aabenraa Kommune har endvidere truffet afgørelse om, at projektet skal
miljøvurderes iht. Miljøvurderingslovens § 10. Der er derfor udarbejdet en
miljøkonsekvensrapport af projektet.
Miljørapporten af planforslagene er udarbejdet i selvstændigt dokument, og
offentliggøres samtidig med miljøkonsekvensrapport af projektet.

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
Da lokalplanområdet er beliggende i landzone, skal flytning af jord væk fra
området ikke anmeldes, og der skal ikke udtages prøver af jorden.
Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.
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Tilladelse efter Landbrugsloven
Følgende matrikler indenfor lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt:
del af 3a, del af 114 og 353 Bjerndrup, Kiplev. En ejendom som er pålagt
landbrugspligt, forpligter ejeren til, at ejendommens jorder anvendes til
jordbrugsmæssige formål.
Landbrugspligten søges, ved særskilt ansøgning til Landbrugsstyrelsen,
midlertidigt ophævet i anlæggets levetid.
Tilladelse efter vejlovgivningen
Etablering, flytning og ændret benyttelse af vejadgange kræver
vejmyndighedens tilladelse efter lov om offentlige veje §§ 49-50 eller lov om
private fællesveje §§ 62-63.
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X

Kortbilag
KORTBILAG

Lokalplanområde
Jordstykke
Optaget vej

KORTBILAG 11
KORTBILAG
LOKALPLANOMRÅDETS
MATRIKELKORT
AFGRÆNSNING
DATO:
22.04.2020
DATO: 23.04.2020
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Kortbilag NR. 136
LOKALPLAN

Lokalplanområde

Beplantningsbælte 5 m

Vejbyggelinje

Byggefelt A

Beplantningsbælte 7,5 m

Respektafstand 10 m

Byggefelt B

Beskyttet mose

Respektafstand 5 m

Intern servicevej

Beskyttet sø

Vejadgang

Oversigtsareal

Lavbundsareal

KORTBILAG 22
KORTBILAG
DISPOSITIONSPLAN
DISPOSITIONSPLAN
DATO: 07.08.2020
DATO:
07.08.2020
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LOKALPLAN NR.
LOKALPLAN
NR. 136
136

Kortbilag
KORTBILAG

Lokalplanområde

Beplantningsbælte 7,5 m

Respektafstand 5 m

Byggefelt A

Beskyttet sø

Vejadgang

Intern servicevej

Vejbyggelinje

Beplantningsbælte 5 m

Respektafstand 10 m

KORTBILAG 22--DELOMRÅDE
KORTBILAG
Delområde II
DISPOSITIONSPLAN
DISPOSITIONSPLAN
DATO: 07.08.2020
DATO:
07.08.2020
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Lokalplanområde

Beplantningsbælte 5 m

Lavbundsareal

Byggefelt A

Beplantningsbælte 7,5 m

Respektafstand 10 m

Byggefelt B

Beskyttet mose

Respektafstand 5 m

Intern servicevej

Beskyttet sø

Vejadgang

KORTBILAG 22--DELOMRÅDE
II
KORTBILAG
Delområde II
DISPOSITIONSPLAN
DISPOSITIONSPLAN
DATO: 07.08.2020
DATO:
07.08.2020
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LOKALPLAN NR.
LOKALPLAN
NR. 136
136

Kortbilag
KORTBILAG

Lokalplanområde

Beplantningsbælte 5 m

Vejbyggelinje

Byggefelt A

Beplantningsbælte 7,5 m

Respektafstand 5 m

Byggefelt B

Beskyttet mose

Respektafstand 10 m

Intern servicevej

Beskyttet sø

Vejadgang

Oversigtsareal

Lavbundsareal

KORTBILAG 22--DELOMRÅDE
III
KORTBILAG
Delområde III
DISPOSITIONSPLAN
DISPOSITIONSPLAN
DATO:
DATO: 07.08.2020
07.08.2020
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