Forslag
Lokalplan nr. 124

Integreret daginstitution og Lyreskovskolen
i Bov
Offentlighedsperiode: 7. februar 2020 - 7. april 2020.
Klagefrist i forhold til byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering er den 6. marts 2020 Se
klagevejledning side 35.

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 i mindst 4 uger,
inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil høringsperiodens afslutning
har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og
bemærkninger til lokalplanforslaget.
Med udgangspunkt i lokalplanens karakter og omfang, er der fastlagt en
høringsperiode på 8 uger.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til
Planklagenævnet. Bagerst i dokumentet finder du klagevejledningen, og
klagefristen er angivet på forsiden.
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Indledning
Lokalplanen udarbejdes for at muliggøre opførelsen af en ny daginstitution
ved Lyreskovskolen i Bov. Området er pt. delvist omfattet af lokalplan nr.
60, Lyreskovskolen og boligområde, Bov. Det areal, hvor institutionen
ønskes opført ligger uden for lokalplanens byggefelter, men inden for et
område, der er udlagt til åbent friareal. Det areal, der ønskes anvendt til
mulig udvidelse af opholdsarealer til daginstitutionen, ligger uden for
lokalplanens afgrænsning. Derfor nødvendiggør det ønskede udarbejdelse
af en ny lokalplan.
Det er derfor besluttet at udarbejde et nyt plangrundlag, som ophæver den
del af lokalplan nr. 60, som omfatter Lyreskovskolen og de opholdsarealer,
der knytter sig til denne. Nærmere betegnet lokalplanens delområde 1.
Delområde 2 til boligformål vil fortsat være omfattet af lokalplan nr. 60.
Formålet med lokalplanen er således at opdatere plangrundlaget for
Lyreskovskolen og området øst for denne, således, at der gives mulighed
for at etablere en ny daginstitution med en kapacitet på op til 150 børn i
området.
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. 124 er offentliggjort den 7. februar 2020. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den 7. april 2020 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 124 - Integreret institution og
Lyreskovskolen i Bov
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i
§ 2 beskrevne område.

1
1.1

2
2.1

Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er: at udlægge området til offentlige formål
og at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og
placering.

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Matrikel nr. 621 samt del af matrikel nr. 147, begge Bov Ejerlav,
Bov.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 17.
december 2019 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for
lokalplanens område.

2.2

Matrikel nr. 621 ligger i byzone og opretholdes i byzone.
Matrikel nr. 147 ligger i landzone og opretholdes i landzone ved
lokalplanens vedtagelse.

Bonusvirkning
Se nærmere beskrivelse i
redegørelsen, side 18

2.3

2.4

3

Bonusvirkning
For matrikel nr. 147 tillægges lokalplanen bonusvirkning i henhold til
Planlovens § 15, stk. 4 og erstatter derfor tilladelse efter Planlovens
§ 35 stk. 1.
Bonusvirkningen gælder for forhold, der indgår i lokalplanens §§ 3 10. Således gælder bonusvirkningen for forhold omhandlende
områdets anvendelse, udstykninger, veje og stier, parkering,
ledninger, antenner og belysning, omfang, placering, ydre
fremtræden samt ubebyggede arealer og miljø- og forsyningsforhold.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål.

3.2

I området må der således kun etableres bebyggelse og anlæg til
offentlige formål, som f.eks. skole og integreret daginstitution med
dertil hørende faciliteter som f.eks. idrætsaktiviteter, p-pladser,
multisal, læringsstationer, legepladser, SFO, ungdomsskole samt
faciliteter og anlæg til understøttelse af foreningslivet og
lokalsamfundet i området.

3.3

Inden for området må der opføres cykelskure, overdækninger,
transformatorstationer og andre tekniske anlæg, der er nødvendig
for områdets forsyning, herunder anlæg til håndtering og forsinkelse
af regnvand.

5

§
4

3.4
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Bonusvirkning
Arealer i landzone må kun anvendes til ikke erhvervsmæssigt
dyrehold (jf. Husdyrbekendtgørelsen, LBK nr. 520 af 01/05/2019),
læringsstationer, areal til leg og læring samt faciliteter og anlæg
til understøttelse af aktiviteterne, foreningslivet og lokalsamfundet
i området, herunder også bålhytter, foderhuse, læskure,
LOKALpLANBESTEMMELSEr

Udstykninger

4.1

Der må udstykkes arealer til transformatorstationer,
forsinkelsesbassiner og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige
for områdets forsyning.

4.2

I lokalplanområdet må der i øvrigt ske udstykninger i det omfang,
det understøtter lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

4.3

5

Bonusvirkning
For landzonearealerne gælder ligeledes § 4.1 og 4.2.

Veje, stier og parkering
Veje

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal primært ske fra padborgvej (vej
A-B) og Hærvejen (vej C-D) som vist på kortbilag 2. Der må desuden
etableres en sekundær vejadgang fra Kirkevej som vist principielt på
kortbilag 2. Der må kun etableres gennemkørselsmulighed mellem
padborgvej og Hærvejen for busser og varetransport.
Gennemkørselsmuligheden må kun ske via vej B-D som vist
principielt på kortbilag 2.
Vejene A-B, C-D og B-D skal anlægges med en kørebanebredde på
mindst 6 meter.
Der skal etableres indkørsel til parkeringsarealet P4 fra vejstrækning
A-B. Indkørslen skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 6
meter.

5.2
5.3

Bonusvirkning
Der må ikke etableres veje i lokalplanens landzoneareal, undtaget
dog adgangsmulighed til drift af regnvandsbassiner.

5.4

Der skal udlægges areal til en gennemgående hovedsti (a-b) i
nordsydgående retning i den centrale del af lokalplanområdet som
vist principielt på kortbilag 2.

Stier

Stien skal udlægges med en bredde på mindst 5 meter og anlægges
med en fast belægning i en bredde på mindst 3 meter nord for vej AB og mindst 2,5 meter på strækningen syd for vej A-B.
5.5

I lokalplanområdet skal der udlægges areal til stiadgang for
fodgængere og cyklister fra padborgvej, Kirkevej og Hærvejen som
vist principielt på kortbilag 2. Stierne c-d, e-f og g-h skal udlægges
med en bredde på mindst 4 meter og skal anlægges med en fast
belægning i en bredde på mindst 2 meter.
Sti g-h skal etableres med forbindelse fra padborgvej til vestsiden
af byggefelt C, som vist principielt på kortbilag 2, og skal anlægges
således, at den er adskilt fra biltrafik i P4.

6
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Øvrige stier inden for byggefelterne og de fortættede friarealer må
anlægges med varierende bredder.
Stier inden for de åbne friarealer må udlægges med en bredde på op
til 3 meter og må anlægges med en bredde på op til 1,5 meter.

Der skal reserveres areal ved vejadgang A-B til at den
dobbeltrettede
Tilbagetrukket cykelsti langs med padborgvej kan gives en tilbagetrukket krydsningsmulighed
krydsningsmulighed af vejadgang A-B.
5.7

ehus og lignende.
landzonearealet må der desuden etableres anlæg til håndtering og forsinkelse af regnvand.

7
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5.8

Bonusvirkning
Stier inden for arealer i landzone må ikke anlægges med en bredde,
der overstiger 1,5 meter.
parkering

5.9

I lokalplanområdet udlægges der 4 p-områder P1, P2, P3 og P4 som
vist på kortbilag 2. Inden for disse områder skal områdets primære
p-pladser placeres.
Der må desuden etableres p-pladser uden for p-områderne, hvis det
sker i tilknytning til p-områderne og inden for de på kortbilag 2 viste
byggefelter.

5.10

Der skal etableres mindst 25 p-pladser til biler i p1 / byggefelt A.
Der skal etableres mindst 120 p-pladser til biler fordelt i p2 og p3
/ byggefelt B. Der skal desuden reserveres plads til udvidelse af parealerne med mindst 50 ekstra p-pladser inden for p3.
Der skal etableres mindst 25 p-pladser til biler i P4 / byggefelt C.
Ved øget p-behov skal yderligere p-pladser etableres som en direkte
udvidelse af P4

5.11

Der skal etableres mindst 2 p-pladser til busser inden for p2 og p3 /
byggefelt B.
Der skal etableres mindst 1 handicap p-plads pr. 25 p-pladser.
Handicap p-pladser skal placeres nærmest indgangene.
Inden for p3, eller i direkte tilknytning til dette, skal der etableres et
areal udlagt i grus eller græsarmering til parkering i forbindelse med
store arrangementer.

5.12

5.13

6

Der skal etableres arealer således, at der kan etableres mindst 100
cykel- og knallert p-pladser i p1 / byggefelt A samt mindst 200
cykel- og knallert p-pladser fordelt i p2 og p3 / byggefelt B. Cykelog knallert p-pladser kan tillades overdækket.
Bonusvirkning
Der må ikke etableres p-pladser til personbiler inden for arealer i
landzone. Dog må der etableres p-mulighed for en traktor eller
lignende, som anvendes i området. Dette skal foregå i tilknytning til
bebyggelse i landzonebyggefeltet, som vist på kortbilag 2.

Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning

6.1

Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun fremføres som
jordkabler.

6.2

Belysning af hovedstier, adgangsveje og boligveje skal ske i henhold
til Aabenraa Kommunes belysningsplan. Udendørs belysning i øvrigt
må ikke have en lyspunkthøjde over 4 meter. Belysning af
idrætsanlæg er undtaget herfor.
Bonusvirkning

6.3

7

Belysning i landzonearealer må ikke have en lyspunkthøjde over 0,9
meter, og må kun etableres med nedadrettede lyskilder. Alle
ledninger må kun fremføres som jordkabler.

Bebyggelsens omfang og placering
Omfang

7.1

8

Inden for byggefelt A, B og C fastlægges den maksimale
bygningshøjde til 8,5 meter målt fra et niveauplan fastsat til kote
53,00 m i byggefelt A, kote 51,00 m i byggefelt B og kote 47 m i
byggefelt C. Alle koter er angivet i DVr90.
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8

Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1
Reflekterende materialer
8.2

9
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Reflekterende materialer defineres
som materialer, der har en
glanværdi over 25 Materialer

8.3

For hele lokalplanområdet gælder det,
at tage og facader på bebyggelse skal
udføres i ikke reflekterende
materialer - glas er undtaget.
Dog må der anvendes materialer,
der på monteringstidspunktet er
reflekterende, men som hurtigt
(inden for 6 mdr.) herefter
patinerer og bliver ikke
reflekterende, som f.eks. stål og
kobberplader.

Bonusvirkning
Bebyggelse i landzone skal fremstå med ikke reflekterende
tage og facader jf. § 8.1.
Facader skal, når de ikke fremstår i facadematerialets
naturlige farve, males i en jordfarve eller sort. Hvide facader
tillades ikke.
Udformning

8.4

Materialer og udtryk skal indgå i en arkitektonisk
sammenhæng inden for de enkelte byggefelter.

8.5

I byggefelt C skal bebyggelsen udføres som sammensatte
længehuse med symmetriske saddeltage. Tagryggene skal
være parallelle.
Bevaring

Arkitektonisk sammenhæng
Arkitektonisk sammenhæng
skal i dette tilfælde forstås
som, at der er en
sammenhængende og
velovervejet linje i bebyggelsen og
fremtidige tilbygninger. Det kan
f.eks. være i forhold til formsprog,
materialevalg eller et helt tredje
princip.

8.6

Den del af de gamle skolebygninger (hovedbygning og
gymnastiksal) i byggefelt A, der er udpeget som
bevaringsværdig i kategori 4, må ikke nedrives og ombygges
uden byrådets tilladelse. Bygningerne er vist på kortbilag 3.
Solenergianlæg

8.7

Se beskrivelse og principielle
diagrammer i redegørelsen, side
21

Opsætning af solenergianlæg og ovenlysvinduer er, uanset
ovenstående, tilladt. Solenergianlæg skal ligge plant med den
tagflade, de monteres eller indbygges på. På flade tage må
solenergianlæggets højde ikke overstige 1 meter over
tagfladen. Solpanelerne skal placeres i sammenhængende
felter og skal holdes mindst 1 meter fra tagkanten og
tagryggen, såfremt de ikke kan integreres helt i tagfladen.
Solenergianlæg skal desuden overholde de maksimale
bygningshøjder jf. § 7.1 og 7.3.

8.8

Bonusvirkning
Der må opsættes solenergianlæg i landzoneområdet under
forudsætning af, at de overholder § 8.7.
Skilte

8.9

Der må opsættes ét skilt ved hver indkørsel til lokalplanområdet fra
padborgvej, Hærvejen og Kirkevej. Skiltets størrelse må ikke
overstige 2x2 meter.

8.10

Øvrige skilte må kun være mindre henvisningsskilte. Skiltenes
størrelse må ikke overstige 1x1 meter.

8.11

I landzone må der kun opsættes mindre henvisningsskilte. Skiltenes
størrelse må højst være 1 meter høje og 0,5 meter brede.

Bonusvirkning

9

Ubebyggede arealer
Generelt

9.1

Ubebyggede arealer skal anvendes til fri-, opholds-, og
aktivitetsarealer.

9.2

Der udlægges fortættede friarealer nærmest byggefelterne, som
vist på kortbilag 2, hvor der kan ske en koncentration af
aktiviteterne. Her kan der etableres legepladser, befæstede arealer,
haver og andre opholds- og aktivitetsområde.

9.3

Der udlægges åbne friarealer ude i området, som vist på kortbilag
2, hvor der kan etableres åbne og fritliggende anlæg til leg, læring
og aktiviteter, herunder også faciliteter til understøttelse af
aktiviteterne, foreningslivet og lokalsamfundet i området.

11

Bonusvirkning
Den del af de åbne
friarealer, der ligge
landzone må
AABENrAA KOMMUNE
anvendes ikke
erhvervsmæssigt
dyrehold,
læringsstationer,
arealer til leg og
læring, anlæg til
håndtering og
forsinkelse af
regnvand samt
faciliteter og anlæg
til understøttelse a
aktiviteterne,
foreningslivet og
lokalsamfundet i
området, herunder
også bålhytter,
foderhuse, læskure
madpakkehus og
lignende.

§§

Terrænregulering

Der må ikke foreta
nogen former for
terrænregulering
nærmere skel end
meter. Dog undtag
den smalle korrido
mellem byggefelt A
B som vist på kortb
2. Ligeledes undtag
er skellet mellem
landzonebyggefelte
matrikel 147 og
matrikel 621.

Terrænforskelle sk
udlignes med
skråningsanlæg og
støttemure.
Skråningsanlæg m
vej, sti og nabogru
må højst udføres m
en hældning på 1:3
meter lodret pr. 3
meter vandret).

Inden for de
fortættede
friarealer, som vist
på kortbilag 2, må
der foretages
terrænreguleringer
som et led i
indretningen af de
pågældende areale
på op til +/- 3
meter. Højden på
det enkelte
skråningsanlæg må
dog ikke overstige
3 meter.

9.4

9.5

Inden for de øvrige
friarealer må der
foretages

12

9.6

9.7

9.8
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terrænreguleringer
op til +/- 1 meter.
Etablering af anlæg
forsinkelse og
håndtering af regn
overfladevand
undtages for dette.
Dog skal disse anlæ
etableres med lave
brinker, så indhegn
ikke nødvendiggøre
§ 10.3.

Inden for byggefelt
må der foretages
terrænreguleringer
til +/- 1,5 meter.

9.9

Bonusvirkning
For arealerne i
landzone må der
terrænreguleres op
+/- 1,5 meter inde
landzonebyggefelte
som vist på kortbil

I de øvrige åbne
friarealer i
landzone må
terrænreguleringer
ikke overstige +/0,5 meter. Anlæg
til håndtering og
forsinkelse af
regnvand er dog
undtaget herfor.
Beplantning, hegn,
hække og diger

9.10

9.11

Ubenyttede arealer
hele lokalplanområ
skal fremstå i græs
eller med
engbeplantning og
derudover kun
beplantes med gru
af træer og buske
solitære træer.
De levende hegn, s
vist på kortbilag 3,
så vidt muligt beva
men må dog beskæ
i forbindelse med
vedligehold.

Hegnet mellem Vej
og byggefelt C må
gennembrydes i
nødvendigt omfang
forbindelse med
etablering af vej- o
stiadgang til områd
13
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9.12
Der må opsættes
trådhegn omkring
legepladser inden f
de fortættede friar
omkring byggefelt
Hegnet må etabler
med en højde op ti
meter.
9.13
Generelt skal trådh
uden for de fortætt
friarealer, placeres
forbindelse med
levende hegn eller
kamufleres af
beplantning, der på
får karakter som d
øvrige levende heg
området.
9.14
De beskyttede dige
som vist på kortbil
skal bevares og må
ikke gennembrydes
uden dispensation
henhold til
museumslovens §
Bonusvirkning
9.15
I landzone må der
opsættes trådhegn
forbindelse med ikk
erhvervsmæssigt
dyrehold og omkrin
afgrænsede areale
til leg og læring.
Hegn i landzone m
opsættes med en
højde på op til 1,8
meter.
LOKALpLANBESTEMMELSEr
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Befæstelsesgrad
Se nærmere beskrivelse i
redegørelsen, side 23
Trådhegn skal placeres i
forbindelse med levende
hegn eller kamufleres af
beplantning, der på sigt
får karakter som de
øvrige levende hegn i
området. Undtaget herfor
er dog indhegning i
forbindelse med
dyrehold.

Oplag
9.16

Udendørs oplag skal afskærmes af hegn, beplantning eller mur med
en højde på mindst 1 meter og højst 1,8 meter.

9.17

Bonusvirkning
I landzone skal oplagsarealer placeres inden for landzonebyggefeltet
og skal afskærmes som angivet i § 9.17.
Befæstelsesgrad

9.18

9.19

I de åbne friarealer, som vist på kortbilag 2, må befæstelsesgraden
ikke overstige 0,03, inklusive bebyggelse.
Bonusvirkning
For de åbne friarealer i landzone gælder det, at befæstelsesgraden
ikke må overstige 0,03, inklusive bebyggelse.
Arkæologi

9.20

Inden for det på kortbilag 3 viste areal, hvor der er fundet jordfaste
fortidsminder, må der ikke etableres byggeri eller anlæg ud over pplads jf. aftale med Museum Sønderjylland.
Støjafskærmning

9.21

10

Hvis konkrete støjmålinger viser det nødvendigt, må der etableres
støjafskærmning med nødvendig udstrækning og højde, som vist
principielt på kortbilag 3.

Miljø- og forsyningsforhold

10.1

Regn- og overfladevand skal ledes til rør, kanaler eller åbne grøfter
og lignende. Via disse kan vandet ledes videre til
forsinkelsesbassiner eller regnvandssøer.

10.2

regnvandssøer og forsinkelsesbassiner skal placeres i princippet som
vist på kortbilag 3 og skal anlægges så de udgør et rekreativt
element i området. Bredderne skal anlægges med hældninger på
højst 1:5 (1 meter lodret pr. 5 meter vandret).
Der skal sikres mulighed for kørende adgang til drift og
vedligeholdelse af regnvandssøer og anlæg, inkl. indløbs- og
udløbsbrønde / bygværker.

10.3

Bonusvirkning
10.4

11
11.1

12

For arealerne i landzone gælder det, at der må etableres anlæg til
forsinkelse af regnvand jf. § 10.1, 10.2 og 10.3.

Ophævelse af lokalplaner
Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 124 ophæves
lokalplan nr. 60, vedtaget af Aabenraa Kommune i januar 2014, for
så vidt angår den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Forudsætninger for ibrugtagning

12.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 5 nævnte p-pladser
er etableret.

12.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før stien a-b er etableres på
strækningen syd for vej A-B.
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Ny bebyggelse må ikke etableres før der er etableret vejadgang til p-plads P4 fra vejstrækning A-B jf. § 5.2.

anforslagets midlertidige retsvirkninger

n fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er
af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til
ns § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige
se af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet,
henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en
i overensstemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen og der
le om påbegyndelse et større byggearbejde m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt
lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.
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anens 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
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
Lokalplan nr. 124 er vedtaget af Aabenraa byråd den 29. januar 2020.
Forslaget er offentliggjort den 7. februar 2020.
pbv.
Thomas Andresen

Tom Ahmt

Borgmester

Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Bov

Frøslev Plantage

Padborg
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Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Bov. Mod vest ligger Hærvejen
og, på den anden side af denne, ligger der boligområder med åben-lav og
tæt-lav bebyggelse. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af padborgvej og
ældre boligbebyggelse langs med denne. Syd for lokalplanområdet ligger
Bovs gamle bydel med kirken, kroen og den omkringliggende
landsbybebyggelse. Mod nord afgrænses området af landbrugsarealer og en
boligudstykning, der er under udvikling. De øvrige ubebyggede arealer mod
nord er kommuneplanlagte til byudviklingsarealer.

Baggrund og formål
Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af beslutningen om at opføre en
ny integreret daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov, hvorved en opdatering
af det gældende plangrundlag er nødvendigt.
Den valgte placering er fundet i samarbejde mellem de berørte institutioner,
Lyreskovskolen, repræsentanter fra de skolens og institutionernes
bestyrelser samt repræsentanter fra Aabenraa Kommunes forvaltninger KME
og Børn og Skole. placeringen nær skolen er den, som kan skabe den bedste
synergi mellem skole og daginstitution - ligesom den kan udgøre et center i
lokalområdet for lokalsamfundets, børn, unge, familier og øvrige borgere.
Derfor udarbejdes nærværende lokalplan nr. 124, som ophæver den del af
lokalplan nr. 60, som omfatter Lyreskovskolen og de opholdsarealer, der
knytter sig til denne. Nærmere betegnet lokalplanens delområde 1.
Delområde 2 til boligformål vil fortsat være omfattet af lokalplan nr. 60.
Nærværende lokalplan omfatter derfor Lyreskovskolen og den nye
integrerede daginstitution.
Formålet med lokalplanen er at opdatere plangrundlaget for Lyreskovskolen
og området øst for denne, således, at der gives mulighed for at etablere en
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ny integreret daginstitution med en forventet kapacitet på op til 150 børn i
området. Lokalplanen skal ligeledes opdatere den trafikale struktur i
området herunder udlægge supplerende arealer til parkering og ophold for
daginstitutionen. Lokalplanen skal desuden sikre rammerne for udvikling af
et væsentligt område, der kan fungere både i og uden for skolens og
daginstitutionernes åbningstider.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er pt. for størstedelens vedkommende omfattet af lokalplan
nr. 60, Lyreskovskolen og boligområde, Bov. Det areal, hvor den integrerede
daginstitution ønskes opført ligger uden for byggefelterne, der er fastlagt i
lokalplan nr. 60, men inden for et område, der er udlagt til åbent friareal. Det
areal, der ønskes anvendt til åbne friarealer til den integrerede daginstitution,
ligger uden for lokalplanens afgrænsning.
Området domineres af Lyreskovskolens bebyggelse og de omkringliggende
åbne friarealer og infrastrukturelle anlæg.

Området, hvor den integrerede daginstitution ønskes opført Skolen
Lyreskovskolens nye bygning er baseret på mødet mellem bygning og
landskab, hvor bygningen danner afgrænsede rum for udearealerne, og
hvor bygning og landskab tilsammen danner et udfordrende miljø for leg,
bevægelse og læring. Skolen strækker sig ud i landskabet og mødes af
skolehaver og rekreative landskaber, der sammenkobles med stedets
kulturhistoriske lag, som f.eks. de eksisterende levende hegn og
beskyttede sten- og jorddiger.
Skolen er etableret som to enheder. Udskolingsdelen i byggefelt A er indrettet
i eksisterende skolebygninger, som er blevet udbygget, renoveret og
ombygget. I byggefelt B er der opført en ny skolebygning med indskoling,
SFO, mellemtrin, personalefaciliteter, administration samt et skoletorv med
multisal.
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Lyreskovskolen set fra sydøst
Området indeholder derudover legeplads, nedsivningsbassin, cykelbane,
cykelskure, parkeringsplads og rekreative stiforbindelser. Nord for skolen er
der desuden er der udlagt en Krolfbane, som anvendes af lokalområdet.

Fremtidige forhold
Lokalplanen opretholder de ovenfor beskrevne principper for Lyreskovskolen
og de omkringliggende friarealer. princippet om fortætning af udearealernes
disponering omkring bygningsmassen videreføres i de nye områder, som
integreres i planområdet med nærværende lokalplan nr. 124.
Således udvides området mod øst og nordøst for at muliggøre opførelsen af
en ny integreret daginstitution med en forventet kapacitet på ca. 150 børn.
Daginstitutionen placeres i et nyt byggefelt C, som placeres i den østlige del
af området. Der etableres vejadgang fra padborgvej via de eksisterende
adgangsforhold til skolen.
Den integrerede daginstitution
Intentionen for den nye integrerede daginstitution er at basere den nye
daginstitution på mødet mellem bygning og landskab, hvor bygningen
danner afgrænsede rum for udearealerne, og hvor bygning og landskab
tilsammen danner et udfordrende miljø for leg, bevægelse og læring.
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Illustrationsplan af, hvordan den indtegrerede institution KAN komme til at
se ud (SKALA arkitekter)
Visionen for landskabet omkring daginstitutionen er at skabe nogle klare,
grønne visuelle attraktioner, som har en bred appel til daginstitutionens
børn, personale og besøgende. Et varieret landskab, der udnytter stedets
kvaliteter til at skabe en række multifunktionelle uderum, der kan indgå som
en naturlig del af læringsmiljøet og som kan inspirere til fri leg og socialt
samvær.
Bebyggelsen udformes som en klynge af huse, omgivet af landskabet som
en serie af mindre huse med symmetriske saddeltage med parallelle
tagrygge.
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Illustration af, hvordan den indtegrerede institution KAN komme til at se ud
(SKALA arkitekter)

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter matrikel nr. 621 Bov Ejerlav, Bov samt en del af matrikel
nr. 147, Bov Ejerlav, Aabenraa. Lokalplanområdet udgør ca. 12 ha. Områdets
afgrænsning fremgår af kortbilag 1.
Matrikel nr. 621 ligger i byzone og opretholdes i byzone ved lokalplanens
byzone.
Matrikel nr. 147 ligger i landzone og opretholdes i landzone ved lokalplanens
vedtagelse.
Bonusvirkning
For matrikel nr. 147 tillægges lokalplanen bonusvirkning i henhold til
Planlovens § 15, stk. 4 og erstatter derfor tilladelse efter Planlovens § 35
stk. 1. Bonusvirkningen betyder, at der ikke skal søges om landzonetilladelse
til de forhold, der reguleres i denne lokalplan.
For landzonearealer skal der, uanset bonusvirkningen, være fokus på, at
arealerne fortsat skal have præg af at være landområder. Lokalplanens
redskaber til at opnå dette er bl.a. ved at begrænse bebyggelsens omfang,
afgrænse placeringen og reducere områdets befæstede arealer. Disse forhold
afspejler sig i lokalplanens bestemmelser med bonusvirkning.
I lokalplanens bestemmelsesdel findes bestemmelserne for landzonearealerne
for hver paragraf under overskriften ”bonusvirkning”.
Bonusvirkningen gælder for forhold, der indgår i lokalplanens §§ 3 - 10.
Derfor gælder bonusvirkningen for forhold vedrørende områdets § 3
Områdets anvendelse, § 4 Udstykninger, § 5 Veje og stier og parkering, §
6 ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning, § 7 Bebyggelsens omfang og
placering, § 8 Bebyggelsens ydre fremtræden, § 9 ubebyggede arealer samt
§ 10 miljø- og forsyningsforhold.
Områdets anvendelse
Anvendelsen i lokalplanområdet fastlægges til offentlige formål som
f.eks. skole og integreret daginstitution med dertil hørende faciliteter som
idrætsaktiviteter, p-pladser, multisal, læringsstationer, legepladser, SFO,
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ungdomsskole, faciliteter og anlæg til understøttelse af aktiviteter,
foreningslivet og lokalsamfundet i området samt ikke erhvervsmæssigt
dyrehold i lokalplanområdets landzonearealer.
Inden for området må der desuden opføres cykelskure, overdækninger,
transformatorstationer og andre tekniske anlæg, der er nødvendig for
områdets forsyning, herunder anlæg til håndtering og forsinkelse af
regnvand.
I lokalplanens anvendelsesbestemmelser præciseres anvendelsen i de
forskellige områder, herunder også i arealerne i landzone.
Udstykning
I lokalplanområdet må der ske udstykninger i det omfang, det understøtter
lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Desuden må der udstykkes arealer
til transformatorstationer, forsinkelsesbassiner / regnvandssøer og lignende
tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning.
Veje, stier og parkering
De oprindelige, og allerede etablerede, vej-, sti- og parkeringsforhold, der
er etableret i forbindelse med Lyreskovskolen, opretholdes, idet det
forudsættes, at den nye integrerede daginstitution kan anvende de allerede
etablerede adgangsveje.
Veje
Således opretholdes vejadgangene til lokalplanområdet fra padborgvej (AB),
Hærvejen (C-D) og Kirkevej som vist på kortbilag 2. Daginstitutionens
indkørsel til P4 skal etableres fra den eksisterende vejstrækning A-B med
vejadgang fra padborgvej.
Der gives mulighed for, at der kan etableres en gennemkørsel, kun for
busser og varetransport, mellem padborgvej og Hærvejen via vejstrækning
B-D, som vist på kortbilag 2.
Der fastlægges bestemmelser om en mindste kørebanebredde på 6 meter
for veje i området. Dette skal sikre, at også busser kan passere hinanden
sikkert.
Stier
Der skal opretholdes og videreføres en nord / sydgående stiforbindelse a-b,
der forbinder området med boligområderne mod nord og den gamle del af
Bov mod syd. De etablerede stiforbindelser til Hærvejen (c-d) og padborgvej
(e-f) skal opretholdes, ligesom der gives mulighed for frit at etablere en
supplerende stiforbindelse til boligområdet mod nord, samt øvrige interne
stier i området.
Der udlægges et stiudlæg g-h, som angiver en principiel placering af en ny
adgangssti til den integrerede daginstitution fra padborgvej til den vestlige
side af byggefelt C. For at undgå krydsende cyklister gennem P4, stilles der
krav om, at stien skal etableres adskilt fra parkeringspladsen.
I lokalplanens bestemmelser fastlægges der mindste bredder for hhv.
stiudlæg og -anlæg. Der skelnes i den forbindelse mellem adgangsstierne,
som nævnt ovenfor, interne stier i de åbne friarealer, stier i
landzonearealerne og stier i de fortættede friområder, hvor stierne i højere
grad må anlægges i varierende bredder og karakterer.
Ved indkørslen fra padborgvej reserveres der et areal, som skal muliggøre
en tilbagetrukket krydsningsmulighed for en dobbeltrettet cykelsti langs med
padborgvej.
Parkering på kortbilag 2 er vist områdets tre eksisterende p-områder p1,
p2 og p3. Disse p-arealer er etableret i forbindelse med opførelsen af
Lyreskovskolen og opretholdes som skolens primære p-arealer. I området,
hvor den integrerede daginstitution etableres, udlægges der et nyt felt til
parkering, betegnet P4, der er dedikeret til daginstitutionens besøgende og
personale.
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Der må desuden etableres parkeringspladser uden for de på kortbilag 2 viste
p-områder hvis det sker i tilknytning til p-områderne og inden for
byggefelterne A, B og C.
Garagebygninger skal placeres inden for p-områderne eller i byggefelterne.
Der skal etableres mindst 25 p-pladser til biler samt mindst 100 cykel- og
knallertpladser, som kan overdækkes i p1 / byggefelt A.
Der skal etableres mindst 120 p-pladser til biler, mindst 10 ”kiss and ride”
korttids p-pladser til biler samt mindst 2 p-pladser til busser fordelt i p2
og p3 / byggefelt B. Der skal desuden reserveres plads til udvidelse af parealerne med op til 50 ekstra p-pladser inden for p3.
Der skal etableres mindst 200 cykel- og knallert p-pladser, som kan
overdækkes, fordelt i p2 og p3 / byggefelt B.
Inden for p3 eller i direkte tilknytning til dette, skal der etableres et areal udlagt
i grus eller græsarmering til parkering i forbindelse med store arrangementer.
Der skal etableres mindst 25 p-pladser til biler i P4 / byggefelt C. Ved øget pbehov skal yderligere p-pladser etableres som en direkte udvidelse af P4.
Det forudsættes endvidere, at alle p-pladserne i lokalplanområdet, og i
særdeleshed P2, P3 og P4, som ligger i nærheden af hinanden, kan aflaste
hinanden i spidsbelastningsperioder.
For hver 25 p-pladser skal der etableres en handicap p-plads. Disse skal
placeres nærmeste indgangene.
Bebyggelsens omfang og placering
Omfang
Der fastlægges, som udgangspunkt, ikke en bebyggelsesprocent for
lokalplanområdet, da bebyggelsens placering og omfang reguleres med
udlæg af byggefelter og fastlæggelse af bygningshøjder og etageantal.
I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser, må bebyggelsesprocenten
for hele rammeområdet ikke overstige 60.
rammeområdet omfatter lokalplanområdet på ca. 120.000 m2 og området
omkring kirken mod syd på ca. 18.000 m2.
Ved fuld udnyttelse af byggemulighederne i rammeområdet kan der bygges
op til 82.800 m2. En fuld udnyttelse af 2 etagers bebyggelse i
lokalplanområdets byggefelter A, B og C giver et bruttoetageareal på ca.
46.300 m2. Inden for landzonebyggefeltet må der bygges højst 500 m2.
Uden for byggefelterne må det bygges 5 %, svarende til ca. 4.600 m2. I alt
en byggemulighed inden for lokalplanområdet på ca. 51.400 m2, svarende til
en bebyggelsesprocent for lokalplanområdet på ca. 43.
I den resterende del af kommuneplanens rammeområde estimeres det ved
lokalplanens udarbejdelse, at der er bebygget ca. 1.300 m2. Sammenlagt
med lokalplanområdets maksimale byggemuligheder på 51.400 m2, svarer
det til en bebyggelsesprocent for hele rammeområdet på ca. 38.
Således må højden på bebyggelsen inden for byggefelterne ikke overstige
8,5 meter målt fra et niveauplan fastsat til kote 53,00 m i byggefelt A, kote
51,00 m i byggefelt B og kote 47,00 i byggefelt C (koter angivet i DVR90).
Dog må højden på småbygninger som cykeloverdækninger, skure og
overdækninger mv., samt bebyggelse i landzonebyggefeltet ikke overstige 5
meter.
Etageantal
Etageantallet inden for byggefelterne fastlægges til højst to etager. For
landzonebyggefeltet, som vist på kortbilag 2, må der dog kun bygges i én
etage.
Uden for byggefelterne må der etableres mindre bygninger og anlæg i højst
én etage, som knytter sig til aktiviteterne i området. For disse bygninger
fastlægges en maksimal bygningshøjde på 5 meter målt fra færdigt terræn
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samt en maksimal størrelse på 100 m2 pr. bygning. Herved muliggøres der
etablering af byggeri og anlæg til leg, foreningsliv, lokalsamfund og læring.
For bebyggelsen uden for byggefelterne fastlægges der en samlet
bebyggelsesprocent på højst 5 for hele lokalplanområdet. Ved udregning må
byggefelterne, herunder også landzonebyggefeltet, fraregnes. Det giver en
rummelighed ved lokalplanens udarbejdelse på 4.600 m2.
Placering
I lokalplanområdet udlægges der tre byggefelter A, B og C. Inden for disse
byggefelter skal områdets primære bebyggelse placeres. Uden for
byggefelterne må der frit placeres småbygninger og anlæg, dog under
hensyntagen til lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser samt
bestemmelser vedr. terrænreguleringer.
Uden for byggefelterne skal bebyggelse placeres mindst 5 meter fra skel
mod nabo og offentlig vej.
For lokalplanområdets del, der ligger i landzone fastlægges der et særligt
byggefelt, som er vist kortbilag 2. Her skal bebyggelsen i landzone placeres.
For ikke erhvervsmæssigt dyrehold i landzone gælder det særligt, at der
maksimalt må etableres 100 m2 produktionsareal. produktionsarealet er det
staldareal som dyrene har adgang til, herunder arealet af evt. læskure.
Stalde og læskure kan placeres alle steder i det lokalplanlagte område udlagt
til landzone, så længe det overholder afstandskravet på 50 m til byzone. Af
hensyn til naboerne anbefales det at stalde og evt. læskure placeres i en
afstand af minimum 50 m til nabobeboelserne. Se desuden definition af ikke
erhvervsmæssigt dyrehold på side 25.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Som udgangspunkt fastlægger lokalplanen ikke bestemmelser vedr.
bebyggelsens ydre fremtræden, da der skal være forholdsvist åbne rammer
for at skabe et kreativt miljø som ramme omkring skolen og den integrerede
daginstitution i området.
For at sikre en sammenhæng i bebyggelsen inden for det enkelte
byggefelt fastlægges der bestemmelser om, at materialer og udtryk på
hovedbebyggelsen inden for det enkelte byggefelt, skal indgå i en
arkitektonisk sammenhæng.
Arkitektonisk sammenhæng skal i dette tilfælde forstås som, at der er en
sammenhængende og velovervejet linje i bebyggelsen. Det kan være i
forhold til formsproget, materialevalget eller en helt tredje sammenhæng.
Dvs. tilbygninger, udbygninger og ombygninger skal videreføre principperne
fra den allerede opførte bebyggelse inden for byggefeltet.
Som det ses på vignetterne til venstre, så er de arkitektoniske principper for
den integrerede daginstitution i byggefelt C vist diagrammatiske. Her er der
f.eks. arbejdet med en gruppe småbygninger med symmetriske og parallelle
saddeltage. Fremtidige tilbygninger i dette byggefelt vil derfor skulle
indordne sig under dette princip, således, at nye tilbygninger ligeledes
etableres med f.eks. symmetriske saddeltage men parallel tagryg i forhold til
den eksisterende bebyggelse.
For hele lokalplanområdet gælder det, at tage og facader på bebyggelsen
skal udføres i ikke reflekterende materialer, som defineres som materialer,
der har et glanstal under 25 (glaspartier er undtaget). Dog må der anvendes
Arkitektonisk sammenhæng
materialer, der på monteringstidspunktet er reflekterende, men som
hurtigt - principper
herefter patinerer og bliver ikke reflekterende - det kunne f.eks. være stål eller
kobberplader.
Opsætning af solenergianlæg og ovenlysvinduer er, uanset ovenstående,
tilladt. Solenergianlæg skal ligge plant med den flade, det monteres eller
indbygges på. På flade tage må solenergianlæg etableres med en anden
hældning end tagfladen, men må dog ikke have en højde, der overstiger
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tagfladen med mere end 1 m. Anlægget skal desuden holdes 1 meter fra
tagfladens kant. Solenergianlæg skal desuden overholde de fastlagte
maksimale bygningshøjder.
En del af den gamle skole, som ligger i byggefelt A, er udpeget som
bevaringsværdig i kategori 4. For den specifikke del af skolen gælder
det, at bygningen ikke må nedrives eller ændres udvendigt uden
tilladelse fra Aabenraa Kommune. De bevaringsværdige bygninger er
markeret på kortbilag 3.
Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer
Omkring byggefelterne udlægges der store ubebyggede arealer, som skal
fungere som fælles- og friarealer med begrænset byggeri og befæstelse.
Ubebyggede arealer skal således anvendes til fri-, opholds-, og
aktivitetsarealer. Arealer i landzone må desuden anvendes til ikke
erhvervsmæssigt dyrehold i tilknytning til anvendelsen i
lokalplanområdet.
princippet for disponering af de ubebyggede arealer er, at aktiviteterne
fortættes nærmest byggefelterne, hvor der kan ske en koncentration af
aktiviteterne. Her kan der etableres legepladser, befæstede arealer,
haver og andre opholds- og aktivitetsområder, som spiller sammen
med aktiviteterne i byggefelterne.
Som vist på kortbilag 2 udlægges der således fortættede friarealer tættest på
byggefelterne, hvor der kan ske en fortætning af aktiviteterne i takt med
relationen til funktionen i byggefeltet. Her kan der etableres legepladser,
befæstede arealer, haver og andre opholds- og aktivitetsområde.
Der udlægges åbne friarealer ude i området, hvor der kan etableres åbne og
fritliggende anlæg til leg, læring og aktiviteter, herunder også faciliteter til
understøttelse af foreningslivet og lokalsamfundet i området. Her skal
befæstede arealer begrænses og intentionen er, at der skal være luft
mellem aktiviteterne. Der fastlægges dog ikke et krav om mindste afstand
mellem aktiviteterne, da der skal være rum til en dynamisk udvikling i
området, men den lave bebyggelsesprocent og de bygningsregulerende
bestemmelser sikrer, at bebyggelse i området begrænses.
Der skelnes imellem legepladser, som må placeres inden for de fortættede
friarealer, og områder til leg, læring og aktivitet, som må placeres i de åbne
friarealer. Arealer til leg, læring og aktivitet skal afspejle placeringen i de
åbne arealer og derfor også indordne sig under områdernes karakter. Derfor
må der ikke placeres legeredskaber, som traditionelt placeres på legepladser
i de åbne friarealer, idet disse henvises til de fortættede friarealer.
Den del af de åbne arealer, der ligger i landzone må desuden anvendes til ikke
erhvervsmæssigt dyrehold i det omfang, der foregår i tilknytning til
lokalplanområdets anvendelse.
Ubenyttede arealer i hele lokalplanområdet skal fremstå i græs eller med
engbeplantning og må derudover kun beplantes med grupper af træer og buske
eller solitære træer.
Terrænregulering
Der gives mulighed for terrænregulering, under forudsætning af, at det ikke
sker nærmere skel end 5 meter. I de åbne friarealer må der terrænreguleres
op til 1 meter imens der, i de fortættede friarealer, må terrænreguleres op til
3 meter for at muliggøre, at terrænet kan anvendes aktivt til leg og aktivitet.
For at undgå, at terrænreguleringerne giver anledning til for høje skråninger,
stilles der krav om, at den enkelte skråning ikke må være højere end 3
meter.
I landzone, må der terrænreguleres op til +/- 1,5 meter inden for
landzonebyggefeltet, men højst +/- 0,5 meter i det åbne friareal, der ligger i
landzone.
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Etablering af anlæg til forsinkelse og håndtering af regn- og overfladevand
undtages for dette. Dog skal disse anlæg etableres med lave brinker, så
indhegning ikke nødvendiggøres. på kortbilag 3 er der vist to principielle
placeringer, hvor der kan placeres forsinkelsesbassiner.
Beplantning, hegn, hække og diger
Der fastlægges bestemmelser om, at lokalplanområdets levende hegn og
beskyttede diger skal bevares. Særligt de levende hegn, der ligger på
beskyttede diger skal bevares og må ikke gennembrydes. Disse hegn og
diger er vist på kortbilag 3.
De levende hegn omkring byggefelt C skal ligeledes bevares, men må
dog gennembrydes i forbindelse med etablering af vej- og stiadgang til
byggefeltet samt ved etablering af anlæg og stier over skel mod
landzonebyggefeltet.
Som udgangspunkt tilstræbes det, at området er åbent og tilgængeligt for
alle. Men omkring den integrerede daginstitution i byggefelt C er det
nødvendigt at have mulighed for at indhegne legepladser og nærområder
omkring bebyggelsen. Derfor gives der mulighed for at opsætte trådhegn
inden for det fortættede område omkring byggefelt C, som vist på kortbilag
2.
Oplag
For at sikre et ordentligt udtryk i området, stilles der krav om, at
oplagsarealer skal afskærmes af beplantning eller hegn / mur med en højde
på op til 1,8 m.
Befæstelsesgrad
I de åbne friarealer, som er vist med særlig signatur på kortbilag 2, skal det
tilstræbes, at de befæstede arealer begrænses i videst muligt omfang.
Derfor fastlægges der en befæstelsesgrad på 0,03 for de pågældende
arealer under ét. For de åbne friarealer i landzone fastlægges en
befæstelsesgrad på 0,01.
Den maksimale befæstelsesgrad på 0,01 for et område betyder, at 1 % af
regnvandet må ledes til regnvandssystemet. Resten skal håndteres på egen
grund eller på en del af et fællesareal.
Befæstelsesgraden er summen af afløbskoefficienter for bebyggelse,
befæstede og ubefæstede arealer for et givent areal. Ved udregning af
afløbskoefficienten skelnes der mellem forskellige overfladetyper som
tagflader, grus, asfalt og lignende ud fra Spildevandskomiteens
retningslinjer.
Arkæologi
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 60 er der tilvejebragt
konkret viden om arkæologiske fund i et afgrænset areal i den østlige del af
lokalplanområdet, som vist på kortbilag 3. Dette område friholdes for
bebyggelse, og der er truffet aftale med Museum Sønderjylland om, at der
må etableres en p-plads i området. I afsnittet vedr. arkæologi under Forhold
til anden planlægning og lovgivning, er der redegjort nærmere for dette
forhold.
Klimatilpasning
Den største klimamæssige påvirkning i området kommer fra risiko for
oversvømmelser i forbindelse med nedbør. Her er landskabets topografi en
væsentlig faktor. I området er der, som vist på kortet på foregående side,
udpeget enkelte lavninger i landskabet, hvor nedbør kan give anledning til
opstuvning af vand. Området skal kunne håndtere 50 års hændelser.
Som det ses af kortet, er området forholdsvist forskånet for lokale
klimamæssige udfordringer og har kun ganske få udpegede områder, som
kan blive påvirket. Men uagtet dette, indeholder lokalplanen bestemmelser,
som dels begrænser de befæstede arealer ved fastlæggelse af en maksimal
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befæstelsesgrad i dele af området, giver mulighed for etablering af anlæg til
forsinkelse og håndtering af regnvand og giver mulighed for etablering af
grønne tage. Disse tiltag kan være med til at reducere den vandmængde,
som lokalplanområdet ”eksporterer” ud af området og videre til områder,
der er mere udsatte.

Oversømmelsesrisiko
50 års
hændelse
30 års
hændelse
10 års hændelse

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
planområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 3.1.063.D til
offentlige formål samt rammeområde 3.1.073.N til Fritids- og Ferieformål /
rekreativt område. Hele området ønskes anvendt til offentlige formål. Derfor
nødvendiggøres udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg nr. 24, som
overfører hele planområdet til offentlige formål i den eksisterende ramme
3.1.063.D.
Således overføres med nærværende kommuneplantillæg nr. 24 en del af
rammeområde 3.1.973.N til rammeområde 3.1.063.D, som vist på
kortet nedenfor. rammebestemmelserne opretholdes uændrede, dog
tilføjes ”landzone” ved fremtidige zoneforhold, da arealet, der inddrages
i rammeområdet fra ramme 3.1.073.N opretholdes i landzone.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplan nr. 60, vedtaget af byrådet i Aabenraa Kommune i januar 2014, er
gældende for den del af lokalplanområdet, der omfatter matr. nr. 621.
Området er sammenfaldende med delområde I i lokalplan nr. 60. Lokalplan
nr. 60 ophæves således for så vidt angår dennes delområde I, men
opretholdes som ren boliglokalplan i delområde II.
Servitutter
Lokalplanen ophæver ingen servitutter.
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
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beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan inden for en frist på
maksimalt 5 år fra den endelige lokalplans offentliggørelse. Ved
ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de
processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. Uddybende
beskrivelse af betingelser for ekspropriation og processuelle regler for
ekspropriation fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning om ekspropriation
efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter
vejloven.
Arkæologi og bevaring
Museumsloven
Størstedelen af lokalplanområdet er blevet arkivalsk undersøgt og
prøvegravet forud for udarbejdelsen af lokalplan nr. 60. I den forbindelse
er der tilvejebragt konkret viden om et afgrænset areal i den østlige del af
lokalplanområdet, som vist på kortbilag 3. Dette område friholdes for
bebyggelse og lokalplanen vil indeholde bestemmelser, som sikrer, at der
ikke må foretages anlægsarbejder, der går under almindelig pløjedybde.
I henhold til museumsloven skal man, hvis man under anlægsarbejde støder
på et sådant fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører
fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.
Kirkebyggelinje
Den sydlige del af lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinjen
omkring Bov Kirke. Kirkebyggelinjen er en 300 meter beskyttelseszone, målt
fra kirkebygningen, til beskyttelses mod, at der opføres bebyggelse med en
højde over 8,5 meter, som virker skæmmende på kirken.
Lokalplanen sikrer, at der ikke opføres bebyggelse i området med en højde
over 8,5 meter, hvorved kirkebyggelinjen respekteres.
Kirkelandskab
Den centrale og sydlige del af lokalplanområdet ligger inden for
kirkelandskabet omkring Bov kirke.
I kirkelandskaber må der kun opføres bygninger eller tekniske anlæg, hvis
byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken
eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser. Beplantning, der
visuelt slører og forringer indblikket til kirkerne, skal undgås.
Lokalplanområdet ligger i en eksisterende bymæssig bebyggelse.
Lokalplanens bestemmelser vedr. bygningshøjder og beplantning adskiller
sig ikke væsentligt fra de eksisterende forhold, og en realisering af
lokalplanen vurderes derfor ikke at give anledning til en forringelse af
indblikket til kirken.
Bevaringsværdig bystruktur
Den sydlige og vestlige del af lokalplanområdet indgår i en bevaringsværdig
bystruktur, der er udpeget i kommuneplanen.
Inden for de bevaringsværdige bystrukturer skal der vises hensyn til de
bestående bevaringsværdige strukturer og sammenhænge, så nybyggeri,
om- og tilbygning, ændringer og tilføjelser til tekniske anlæg udformes med
respekt for den helhed, de indgår i. Der skal desuden udvises særlige
hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi.
Lokalplanen muliggør etablering af enkelte udkørsler gennem de arealer, der
indgår i den bevaringsværdige bystruktur, og skolen og daginstitutionen vil
fortsat indgå i den bymæssige sammenhæng i området. Derfor vurderes det,
at lokalplanens realisering ikke vil påvirke de bevaringsværdige
sammenhænge i området.
Beskyttede diger
I den nordøstlige del af området, på en mindre nord/sydgående strækning
mellem matrikel nr. 621 og 147 ligger der et dige, der er beskyttet mod
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tilstandsændringer, se kortbilag 3. Udpegningen betyder, at digerne ikke må
gennembrydes, fjernes eller på anden måde ændres.
Lokalplanen indeholder bestemmelser, som forbyder gennembrud af
jorddigerne, hvorved de beskyttes mod tilstandsændringer.
Bevaring
En del af de gamle skolebygninger (hovedbygningen) er udpeget som
bevaringsværdige i kategori 4 i henhold til § 17 i lov om bygningsfredning
og bevaring af bygninger og bymiljøer (lbk. 219 af 6. marts 2018), hvilket
betyder, at de ikke må nedrives og ombygges uden byrådets tilladelse jf.
lovens § 18. Lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelser, som sikrer, at
bevaringsinteresserne overholdes.
Miljø
Jordforurening
Der er ingen registrerede jordforureninger i lokalplanområdet. Området i
byzone er områdeklassificeret med krav om analyse ved jordflytning for så
vidt angår den del af området, hvor den gamle del af skolen ligger.
Flytning af jord skal anmeldes. Ud over jordflytningsbekendtgørelsen skal
Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning
følges.
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Området ligger i et område, der er udpeget som indsatsområde for
grundvand. realiseringen af lokalplanen skønnes ikke at medføre særlig risiko
for grundvandsforurening. Da området forsynes med fjernvarme eller
vedvarende energikilder, vil der ikke være risiko for udsivning af olie og lign.
fra tankanlæg i forbindelse med individuelle opvarmningsanlæg.
Trafikstøj
Etableringen af en ny integreret daginstitution med plads til op til 150
pladser vil øge trafikken til og fra området. Særligt i morgen- og
eftermiddagstimerne, hvilket øger risikoen for gener fra trafikstøj.
Der er etableret tilkørselsveje til skolen fra padborgvej, Kirkevej og
Hærvejen. Den nye daginstitution skal benytte de samme tilkørselsveje. Her
vurderes særligt indkørslen fra Hærvejen og padborgvej at være relevante.
Spredningen af tilkørselsvejene vurderes at sprede trafikken således at der
ikke vil opstå væsentlige trafikale gener, herunder trafikstøj.
Opførelsen af daginstitutionen vil øge trafikken til området, særligt
indkørslen fra Padborgvej vurderes at vil kunne mærke en øget trafik, men
her er der gode tilkørsels- og oversigtsforhold. Derfor vurderes den øgede
trafik ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning af hverken trafikstøj
eller trafikforhold.
Lokalplanområdets anvendelse til offentlige formål medfører, at der gælder
en vejledende maksimal støjpåvirkning fra trafikstøj fra Padborgvej på 58
dB. Lokalplanen muliggør opsætning af støjafskærmning i lokalplanens
afgrænsning mod padborgvej, hvis konkrete støjmålinger viser det
nødvendigt.
Støj fra lokalplanområdet
I skolens og daginstitutionens åbningstid vil der være aktiviteter på de
udendørs arealer, og deraf følgende højere støjniveau. Udvidelsen af
lokalplanområdet og muliggørelsen af etablering af en ny integreret
daginstitution i den østlige del af området, udvider det potentielt
støjbelastende område.
De eksisterende aktiviteter i området er spredt ud over et stort område,
hvor der er god afstand til nærmeste naboer. Etableringen af en
integreret daginstitution på det ønskede sted, vil bringe aktiviteterne
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tættere på enkelte boliger langs padborgvej. De fortættede og mest
støjintensive udearealer i tilknytning til daginstitutionen placeres under
hensyntagen til de nærmeste naboer, hvorved støjniveauet, som følge af
etableringen af daginstitutionen ikke vurderes at give anledning til gener,
der skal undersøges nærmere.
Dyrehold
Et evt. dyrehold skal overholde grænserne som angivet for et
ikkeerhvervsmæssigt dyrehold i miljøaktivitetsbekendtgørelsens
(Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse
aktiviteter) § 7, og der må maksimalt etableres 100 m2 produktionsareal.
produktionsarealet er det staldareal som dyrene har adgang til, herunder
arealet af evt. læskure. Stalde og læskure kan placeres alle steder i det
lokalplanlagte område udlagt til landzone, så længe det overholder
afstandskravet på 50 m til byzone. Af hensyn til naboerne anbefales det at
stalde og evt. læskure placeres i en afstand af minimum 50 m til
nabobeboelserne.
Grænsen for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er:
1. 30 høns og
2. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
3. et dyrehold med enten:
A. 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6
måneder),
B. 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af punkt a,
C. 4 heste med tilførende føl (op til 12 måneder),
D. 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
E. 15 producerede slagtesvin,
F. 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
G. 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
H. Andre dyretyper end nævnt i punkt a-g, hvis det samlede
produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke
overstiger 25 m2, eller
I. Forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-g eller h, hvis den
forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkt a-g eller h,
ikke tilsammen overstiger 100 %.
I byzoneområder og områder i landzonen der ved lokalplan er overført til
boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål er hold af svin, kvæg, får,
geder og heste ikke tilladt, jf. § 8 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Hvis et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold medfører væsentlige gener,
forurening eller risiko for forurening kan Aabenraa Kommune meddele påbud
om afhjælpende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod dyreholdet og
staldanlægget jf. § 10 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Natur
Natura 2000
Nærmeste Natura 2000 område er Frøslev Mose ca. 6 km sydvest for
lokalplanområdet. Lokalplanens realisering vurderes ikke at give anledning
til en påvirkning af dette eller andre Natura 2000 områder grundet
afstanden.
Bilag IV arter
Der er ikke registreret bilag IV arter i området.
Spredningskorridor
Det nye grønne område kommer til at ligge inden for kommuneplanens
udpegede ’områder med særlige økologiske forbindelseslinjer’. Linjerne har
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bl.a. til formål at forbedre spredningsmulighederne for dyre- og planteliv.
Ved at udlægge grønne områder til friholdelse for byggerier og anlæg,
vurderes det, at områdets dyre- og planteliv har mulighed for at få
forbedrede vilkår.
Levende hegn
De levende hegn ønskes bevaret med udtagelse af enkelte steder hvor de
kan gennembrydes hvis det bliver nødvendigt. Hegnene ved Lyreskovskolen
er ikke beskyttede på nuværende tidspunkt, men bevares, da de vil fungere
som ledelinjer og levesteder for områdets dyre- og planteliv.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Den nordlige del af lokalplanområdet ligger i et område, der, i henhold til
varmeplanen for Aabenraa Kommune, skal opvarmes med fjernvarme. Den
sydlige del skal opvarmes individuelt med naturgas. Den del, hvor den
integrerede daginstitution ønskes opført, er ikke omfattet af varmeplanen.
Derfor skal der udarbejdes et tillæg til varmeplanen, som omfatter
området og fastlægger opvarmningsformen til fjernvarme.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Arwos forsyningsområde. Ny bebyggelse skal
tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdets bebyggede dele, og de dele, der ønskes bebygget, er
omfattet af spildevandsplanen for Aabenraa Kommune. Området er
separatkloakeret.
Hvis der sker sammatrikuleringer eller ændringer i nuværende matrikulære
forhold vedr. matriklerne 621 og 147, vil ændringerne medføre en ny beregning
og opkrævning af tilslutningsbidraget vedrørende spildevand.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholder m.v. i
henhold til gældende regulativ for erhvervsaffald.

Miljøscreening
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1. 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, som fastlægger anvendelsen i området til offentlige formål i
form af integreret daginstitution, undervisning og dertil knyttede friarealer
er omfattet af pkt. 3. Der er derfor foretaget en screening af planen, som er
udført i henhold til lovens § 8, stk. 2, jf. bilag 3.
Screening
Der har været foretaget en screening af Kommuneplantillæg nr. 24 og
Lokalplan nr. 124. Screeningen har vist at der ikke nogen sandsynlig
væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Byrådet har derfor besluttet at der
ikke udarbejdes en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven.
Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort
samtidigt med offentliggørelsen af Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan
nr. 124 for en integreret daginstitution og Lyreskovskolen i Bov.
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Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets
afgørelse i henhold til klagevejledningen bagerst i dette hæfte. Klagefristen
er 6. marts 2020. Forholdene er gennemgået i vedlagte screeningsskema,
der behandler kendetegn ved planens indvirkning på miljøet.

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,
Arkæologi Haderslev kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Slotsog Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk
undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte.
Tilladelse efter Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der skal
udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens regulativ for
områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune. Grave- og
anlægsarbejde 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
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser mv. kræver, at der indhentes
samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
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KOrTBILAG 1
LOKALpLANOMrÅDETS
AFGrÆNSNING
DATO: 10.12.2019
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KOrTBILAG 2
LOKALpLANKOrT - LOKALpLANOMrÅDETS DISpONErING
DATO: 10.12.2019
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KOrTBILAG 3
LOKALpLANKOrT - LOKALpLANOMrÅDETS DISpONErING
DATO: 10.12.2019
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 med
senere ændringer - § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages til
planklagenævnet.
I henhold til Miljøvurderingsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1225 af
25/10/2018 med senere ændringer - § 17, stk. 2, kan kun retlige spørgsmål
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft
hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over, at
Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over afgørelser vedr. forslag til lokalplan eller forslag
til kommuneplantillæg, kan du klage til planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelse om at ikke miljøvurdere planerne,
kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det gør du ved at oprette en klage i Klageportalen. Indgang til Klageportalen
findes via www.borger.dk eller www.virk.dk.
planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver som
udgangspunkt et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for
virksomheder og organisationer. planklagenævnet kan tilbagebetale gebyret,
hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen
for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre planklagenævnet
eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
planklagenævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6
måneder fra afgørelsens modtagelse.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Lokalplan nr. 124
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde med
LINK arkitektur A/S, Urban. Offentliggjort den 7. februar 2020
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til: plan@aabenraa.dk
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