Forslag
Lokalplan nr. 131
Nye boliger på Vibevej, Kollund

Offentlighedsperiode: 10. marts 2020 - 7. april 2020.
Fristen for at klage over at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 7. april 2020.

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
Baggrund
Baggrunden for Lokalplan nr. 131 er et ønske om at kunne opføre en
ny tæt lav bebyggelse på matr. 863 Kollund, Bov i form af 8 2-etagers
rækkehusboliger fordelt på to længer.
Nuværende lokalplan nr. 4/10-2 blev i midten af 1980érne udarbejdet for
at give mulighed for en samlet tæt lav boligbebyggelse i 1 og 2 etager på
området mellem Vibevej og Skolevej. 2/3 af området blev bebygget med
rækkehuse i 1 etage.
Da der ikke længere kan skabes vejadgang til den ubebyggede sidste 1/3
af området, som forudsat i den ældre lokalplan, ønskes i stedet etableret
adgang via grundens nuværende overkørsel direkte fra Vibevej.
Der er også ønske om en anden disponering af de nye boliger på matr. nr.
863. Efter den ældre lokalplan kunne opføres 11-12 boliger på grunden i 1
og 2 etager som en forholdsvis tæt randbebyggelse langs områdets boligvej.
De 8 rækkehusboliger ønskes placeret i to længer a´ 4 boliger i 2 etager.
Formål
Formålet med lokalplanen er, at åbne mulighed for opførelse af en tæt lav
boligbebyggelse i 2 etager eller alternativt åbne mulighed for udstykning af 3
parcelhusgrunde. Det er endvidere formålet, at sikre adgang til området fra
Vibevej. Den del af Lokalplan nr. 4/10-2 som ligger inden for Lokalplan nr.
131 aflyses med den endelige vedtagelse.
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. 131 er offentliggjort den 10. marts 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. 131
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2016
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1
1.1

Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er:
at åbne mulighed for at der kan opføres en tæt lav boligbebyggelse
i op til 2 etager eller alternativt kan udstykkes op til 3
parcelhusgrunde,
at åbne mulighed for at vejbetjene lokalplanområdet fra Vibevej, og
at sikre at den tæt lave boligbebyggelse kun kan opføres inden for 2
byggefelter på nordligste del af lokalplanområdet.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kollund, Bov.
Matrikel nr.: 863.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 18.
december 2019 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for
lokalplanens område.

2.2

3

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

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til opførelse af tæt lav eller åben
lav boligbebyggelse med tilhørende fælles friarealer, adgangsvej og
parkeringspladser til betjening af områdets boliger.

3.2

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformatorstationer
og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets
forsyning. Disse må også etableres inden for de grønne fælles
friarealer.

4

Udstykninger

4.1

Ved opførelse af tæt lav bebyggelse må udstykning ikke ske med en
mindre grundstørrelse end 350 m² inkl. andel af fælles friareal.

4.2

Ved udstykning til åben lav bebyggelse må udstykning ikke ske med
en mindre grundstørrelse end 1.000 m².

4.3

Grunde til områdets tekniske forsyning kan dog udstykkes mindre
end 350 m².
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Veje, stier og parkering

5.1

Området skal vejbetjenes fra Vibevej fra punkt A som vist på
kortbilag 2.

5.2

Vej A-B udlægges i bredde af mindst 6 meter og anlægges med
kørebane på mindst 4,5 meter.

5.3

Der skal ved overkørsel til Vibevej sikres oversigtsareal på mindst 3
x 3 meter. Der må i oversigtsarealerne på hver side af overkørslen
ikke etableres beplantning og andet som har en højde der overstiger
0,75 meter.

5.4

Der skal sikres vendemulighed for renovationsvogne jf. gældende
affaldsregulativ. Vendeplads skal være mindst 15 x 15 meter i
proncippet som vist på kortbilag 3.

5.5

Der skal anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Ved tæt lav
boligbebyggelse kan dette ske ved 1 parkeringsmulighed i garage/
carport ved bolig og 1 parkeringsplads på en samlet parkeringsplads.
Ved åben lav bebyggelse skal de to pladser etableres på den enkelte
grund.

6

Bebyggelsens omfang og placering
Tæt lav boligbebyggelse

6.1

Den maksimale bebyggelsesprocent ved opførelse af tæt lav
bebyggelse må ikke overstige 30 for lokalplanområdet under ét.

6.2

Ny tæt lav boligbebyggelse må kun opføres inden for de kortbilag
2 viste byggefelter. Garager og carporte skal placeres inden for
byggefelt for boligbebyggelsen. Skure og drivhuse må ikke placeres
nærmere skel til naboområder end 5 meter.

6.3

Ny tæt lav boligbebyggelse må opføres i op til 2 etager. Anden
bebyggelse som skure, garager og carporte må kun opføre i 1 etage.

6.4

Ny tæt lav boligbebyggelse må ikke opføres i en højde der overstiger
8,5 meter. Anden bebyggelse som skure, garager og carporte må
ikke opføres med en højde der overstiger 3,5 meter.
Åben lav boligbebyggelse

6.5

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte grund til åben
lav bebyggelse må ikke overstige 30.

6.6

Ny åben lav boligbebyggelse må opføres i op til 2 etager. Anden
bebyggelse som skure, garager og carporte må kun opføre i 1 etage.

6.7

Ny åben lav boligbebyggelse må ikke opføres i en højde, der
overstiger 8,5 meter. Anden og fritliggende bebyggelse som skure,
garager og carporte må ikke opføres med en højde der overstiger 3,5
meter.
Fælles bestemmelser for åben lav og tæt lav boligbebyggelse

6.8

7
7.1

6

Ny bebyggelse må opføres med fladt tag eller med hældningstag op
til 20 grader ved bebyggelse i 2 etager og med op til 45 grader ved
boligbebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Ingen form for skiltning ud over husnr. og navneskilt må finde sted.
Dog må der ved hver boligejendom, hvorfra der drives virksomhed
af den der bebor ejendommen opsættes ét skilt med virksomhedens
navn. Skiltet må ikke have en størrelse der overstiger 0,25 m².
Denne type skilt må kun opsættes på bygninger, der hører til
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boligen.
7.2

Facader på boligbebyggelsen må kun fremtræde i teglsten
eller som vandskuret eller pudset murværk eller i træ. 25% af
facadearealet må dog fremstå i andre materialer som f.eks. stål eller
fibercementplader. Vinduespartier indgår ikke beregningen.

7.3

Skure, garager og carporte må kun udføres i samme tag- og
facademateriale som boligbebyggelsen. Facader kan dog alene
fremstå i træ, stål eller fibercementplader.

7.4

Hældningstage på boligbebyggelsen må kun udføres med sorte, røde
eller blådæmpede tagsten eller med listeopdækket tagpap eller som
grønt tag (sedum). Flade tage udføres med tagpap og kan endvidere
udføres som grønt tag (sedum).

7.5

Tage må ikke udføres med reflekterende tagmaterialer. Tages
glanstal må ikke overstige 30. Tagvinduer og solenergianlæg er
undtaget i forhold til refleksion og glanstal.

7.6

Solenergianlæg på hældningstage skal lægges plant med tagfladen.
Solenergianlæg på flade tage må opsættes på stativ. Højden
af anlægget må ikke overstige 1,0 meter målt fra tagfladen og
overkanten må ikke overstige den maksimalt tilladte højde på
bygningen. Solenergianlæg på flade tage skal placeres mindst 1,0
meter fra sternkant.
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Ubebyggede arealer
Tæt lav boligbebyggelse

8.1

Ved tæt lav boligbebyggelse skal mindst 20 % af arealet inden
for lokalplanområdet udlægges til fælles grønt friareal til brug for
boligbebyggelsen i lokalplanområdet.

8.2

Der skal etableres afskærmende beplantning mod Vibevej i form af
buske og lave træer som vist på kortbilag 2.

8.3

Friarealer, som ikke er befæstet skal fremstå som græsarealer med
enkeltstående træer og buske eller grupper af træer og buske.

8.4

Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter.
Inden for byggefelterne og ind til 3 meter fra disse må der dog
terrænreguleres op til +/1 meter.
Fælles bestemmelser

8.5

Der må ikke etableres støttemure uden for byggefelterne til tæt
lav boligbebyggelse eller mere end 3 meter fra den åben lave
boligbebyggelse. Støttemure må ikke gives en højde, der overstiger
0,5 meter.

8.6

Der må ikke terrænreguleres nærmere skel til naboområder end 1
meter og der må ikke ved terrænregulering etableres hældninger på
mere end 1:3.

9

Ledningsanlæg, antenneanlæg og belysning

9.1

El- og telefonledninger, antennekabler og lign. til forsyning af
området, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler.

9.2

Antenner, paraboler eller lignende må ikke opsættes
på bebyggelsen, så de er synlige fra veje, eller stier.

Foruætningeribrugtagning

9.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret
parkeringspladser i henhold til lokalplanens § 5.4.

7
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9.4

10

Belysning på den private fællesvej må ikke opsættes med en
lyspunkthøjde, der overstiger 3,5 meter

Grundejerforening

10.1

Der skal oprettes en grundforening for området med medlemspligt
for samtlige husstande inden for området.

10.2

Grundejerforeningen skal stå for drift- og vedligeholdelse af alle
fællesanlæg, herunder belysning og vej- og parkeringsanlæg og
grønne arealer, inden for området.

11

11.1
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Ophævelse af lokalplan
Lokalplan nr. 4/10-2 vedtaget af Bov Byråd den 14. maj 1986
erstattes af lokalplan nr. 131 ved dennes endelige vedtagelse.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet
af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk.
1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af
anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen
kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser
og ændringsforslag er udløbet, kan der i henhold til planlovens § 17,
stk. 2 under visse forudsætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller
udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt
det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen
og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde m.v.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt
vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets
offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
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.
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.
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.
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.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens
§ 18.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 131 er vedtaget af Aabenraa byråd den 26.
februar 2020.
Forslaget er offentliggjort den 10. marts 2020.
Pbv.
Thomas Andresen		
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende ved Vibevej i Kollund. Området er beliggende tæt ved Kollund Kirke og Kollund skole. Der er ikke langt til Kollund mole
og naturområderne omkring Kollund. Området støder op til en tæt lav boligbebyggelse Kollundgårdsvej og er omgivet af parcelhusbebyggelser langs
Vibevej og Drosselvej.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet har et samlet areal på 4254 m², heraf nuværende vejareal
på 150 m². Området henligger ubebygget og kun med beplantning i kanten
af området. Terrænet udgøres af et plateau i ca. kote 36 meter, mod øst og
syd er der skåninger, hvor terrænet falder brat ned til kote 32-33 meter.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr.
863 Kollund, Bov.
Området afgrænses mod nord af Vibevej, mod øst og syd af parcelhuse langs
Drosselvej og mod øst af boligområdet Kollundgårdsvej.
Området ligger i byzone.

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boliger i form af tæt lav og åben lav boligbebyggelse.

Udstykning
Grunde til tæt lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre en 350 m² inkl.
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andel af fællesarealer. Tæt lav bebyggelse kan således udstykkes som sokkelgrund og sammenbygget i skel. Grunde til åben lav bebyggelse må ikke
udstykkes mindre en 1.000 m².

Veje, stier og parkering
Området skal vejbetjenes fra Vibevej. Boligveje internt i området udlægges
i bredde af 6 meter og kørebane i bredde af mindst 4,5 meter. Vejene er private fællesveje. Der skal sikres vendemulighed for renovationsvogne jf. gældende affaldsregulativ.
Der skal anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Ved tæt lave boligbebyggelse kan dette ske ved 1 parkeringsmulighed i garage/carport ved
bolig og 1 parkeringsplads på en samlet parkeringsplads. Ved åben lav boligbebyggelse skal de to pladser etableres på den enkelte grund.

Bebyggelsens omfang og placering
Den maksimale bebyggelsesprocent ved opførelse af boligbebyggelse må
ikke overstige 30. Ny boligbebyggelse må ikke opføres i en højde, der overstiger 8,5 meter og et etageantal, der overstiger 2 etager. Anden bebyggelse
som skure, garager og carporte må kun opføres i 1 etage med en højde der
ikke overstiger 3,5 meter.
Ny bebyggelse må opføres med fladt eller hældningstag op til 20 grader ved
bebyggelse i 2 etager og med op til 45 grader ved boligbebyggelse i 1 etage
med udnyttet tagetage.
Ved opførelse af ny tæt lav boligbebyggelse skal disse placeres inden for 2
byggefelter i den nordlige del af grunden. Garager og carporte skal placeres
inden for byggefeltet sammen med boligbebyggelsen. Skure og drivhuse må
også placeres uden for byggefelterne, men ikke placeres nærmere skel til
naboområder end 5 meter.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Facader på boligbebyggelsen må kun fremtræde i teglsten eller som pudset
eller vandskuret murværk eller i træ. En mindre del af facadearealet må dog
fremstå i andre materialer som f.eks. stål eller fibercementplader for give
mulighed for varierede facader.
Skure, garager og carporte må kun udføres i samme tag- og facademateriale
som boligbebyggelsen. Facader på disse kan dog alene fremstå i træ, stål
eller fibercementplader.
Hældningstage på boligbebyggelsen må kun udføres med sorte, røde eller
blådæmpede tagsten eller med listeopdækket tagpap eller som grønt tag
(sedum). Flade tage udføres med tagpap og kan endvidere udføres som
grønt tag (sedum).
Tage må ikke udføres med reflekterende tagmaterialer. Det er således fastsat, at tagmaterialernes glanstal ikke må overstige 30. Tagvinduer og solenergianlæg er undtaget i forhold til refleksion og glanstal. Der er fastsat
bestemmelser for placering af solenergianlæg på tage for at sikre bedst mulig harmoni mellem tagflader og anlæg.
Der må ikke skiltes ud over navne og husnr. Efter byggelovgivningen er der
mulighed for, på visse vilkår, at tillade visse typer erhverv i boligområder.
Der er ved hver boligejendom, hvorfra der drives virksomhed af den der bebor ejendommen, derfor mulighed for at opsætte ét skilt med virksomhedens
navn. Skiltet må ikke have en størrelse på mere end 0,25 m² og må kun opsættes på bygninger, der hører til boligen.

Ubebyggede arealer
Hvis bebyggelsen opføres som tæt lav boligbebyggelse inden for de i lokalplanen afgrænsede byggefelter vil der bliver udlagt større grønne arealer
mellem bygningerne og ud mod kanten til nabobebyggelserne. De grønne
arealer vil fungere som friareal for lokalplanområdets beboere.
Hvis bebyggelsen opføres som åben lav bebyggelse udstykkes hele området i
3 grunde. De ubebyggede arealer vil derved udgøres af private haver.
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Ved opførelse af tæt lav bebyggelser lægges der et parkeringsareal ud mod
Vibevej. For afskærme mod Vibevej skal der etableres en afskærmende beplantning af buske og lave træer langs vejskellet.
Der er fastsat bestemmelser som skal sikre, at der terrænreguleres mindst
mulig og at terrassering af terrænet holdes på et minimum. Der er kun begrænsede mulighed for etablering af støttemure.
Belysning på private fællesveje må ikke opsættes med en lyspunkthøjde, der
overstiger 3,5 meter

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Rammebestemmelser
Lokalplanområdet er i kommuneplanen omfattet af rammeområde 3.2.003.B
Skolevej. Anvendelsen i området er fastlagt til boligområde i form af fritliggende parcelhuse og tæt-lav bebyggelse, f.eks. rækkehuse, dobbelthuse og
lign. Desuden mindre offentlige og private servicefunktioner, der ikke er til
gene eller bryder områdets karakter af boligområde.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Grundstørrelse min. 700 m² ved fritliggende
parcelhuse og mindst 350 m² ved tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent
må maksimalt være 30 ved åben-lav bebyggelse og 40 ved tæt-lav bebyggelse.

Retningslinjer
Kirkelandskaber
Området ligger nær ved Kollund Kirke. I kirkelandskabet kan der kun opføres bygninger eller tekniske anlæg m.v., hvis byggeriet eller anlægget ikke
visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på
kirkens nære omgivelser.
Bebyggelsesplan jf. lokalplan
nr. 4/10-2. Område for lokalplan nr. 131 er vist med rød
streg.

Beplantning, der visuelt slører og forringer indblikket til kirkerne, skal undgås.
Kirkelandskabet er kirkens nære omgivelser og består af en indblikszone og
en baggrundszone. Indblikszoner er arealerne mellem kirken og den vej,
hvorfra indblik er mulig. Baggrundszoner er arealerne, som i forhold til den
vej, hvorfra der er indblik, danner baggrund for kirken. Kirkelandskaberne
skal sikre, at der ikke foretages indgreb inden for kirkelandskaberne, som
kan virke forstyrrende på kirkernes visuelle indvirkning i landskabet.
Det vurderes ikke, at de byggemuligheder som lokalplanen giver mulighed
for visuelt slører eller forringer indblikket til Kollund Kirke.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og
rammebestemmelser.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af Lokalplan 4/10-2, vedtaget af Bov Byråd den 14. maj
1986. Lokalplan 4/10-2 ophæves af nærværende Lokalplan nr. 131 ved dennes endelige vedtagelse.

Kirkebyggelinje
Lokalplanområdet ligger inden for Naturbeskyttelseslovens 300 meter kirkebyggelinje fra Kollund Kirke. Der må ikke opføres bebyggelse med en højde
over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er
omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.
Kirkebyggelinjer og
kirkeindsigtslinjer omkring
Kollund kirke.
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Kystnærhedszone
Efter planlovens § 16 stk. 4 skal der, for bebyggelse og anlæg i de kystnære
dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den
eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
Den planlagte bebyggelse afviger ikke i højden i forhold til den omgivende
bebyggelse og vil således næppe påvirke kystlandskabet negativt.

Klimatilpasning
Lokalplanområdet er ikke beliggende i område der er udpeget med risiko for
oversvømmelser eller erosion.

Naturforhold
Beskyttet sø
Vest for området ligger en sø beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Opførelse af boligbebyggelse i området kort derfra medfører ikke indgreb i
søens fauna og flora.

Bilag IV arter
Kommunen har ikke registeret eller konstateret forekomst af truede dyrearter, der er opført på Bilag IV i EU-habitatdirektivet og som dermed særligt
beskyttet efter direktivets bestemmelser. Den beskyttede sø blev besigtiget
af Sønderjyllands Amt i marts 2006. Der blev registreret forekomst af rød-el,
gul iris og dunhammer, men ingen særlig fauna.

Servitutter
Der tinglyst servitutter om ledninger og lokalplan 4/10-2.

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

Vej og trafik
Vejafgang sker fra Vibevej. Boligbbeyggelsen vurderes ikke at medføre væsentlig mere trafik på Vibevej. En tommerfingerregel siger at 1 bolig medfører cirka 4 køretøjer pr. døgn ved åben lav boligbebyggelse og 2,5 køretøj pr.
tæt lav bolig. Lokalplanen vuderes derfo ikke at medføre mere en 12-20 flere
biler på Vibevej pr. døgn.

Arkæologi
Museum Sønderjylland har oplyst at der ikke er registreret fortidsminder på
arealet. På ældre luftfotos ses, at området har været bebygget i hvert fald
siden 1945 i forskelligt omfang.
På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på
arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en
arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet
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alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg,
skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001)
omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum
Sønderjylland Arkæologi Haderslev adviseres.
Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Miljø
Jordforurening
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og jorden antages derfor at være
lettere forurenet. Flytning og håndtering af jord fra lokalplanområdet skal
ske iht. Jordflytningsbekendtgørelsen samt jordstyring i Aabenraa Kommune.
Der skal udtages jordprøver i samråd med Aabenraa Kommune. Jordflytning
skal anmeldes og antallet af jordprøver samt placering af udtagningsted kan
aftales med kommunen. Der er ikke registeret jordforurening i lokalplanområdet.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på
jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens tekniske forvaltning
underrettes. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og Jordforureningslovens § 71.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet er beliggende inden for varmeplanens område (Individuel
naturgasforsyning).
Kommunen skal dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen
opføres som en lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås huse,
hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i til en
hver til gældende bygningsreglement, p.t. BR15. Jf. Planlovens § 19 stk. 4.

Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Kollund Vandværks forsyningsområde.
Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning. Beliggenhed for
anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal
respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2018 - 2022. Området er
i planen udlagt til at være separatkloakeret. Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.
Regnvandsledning fra sø på nabogrund til regnvandsledning langs østskellet må forventes at skulle omlægges i forbindelsen med byggemodning for
ejers regning.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere m.v. i
henhold til gældende regulativ. Der kan i forbindelse med affaldsplanen komme flere affaldsbeholdere pr. husstand end der er i dag.

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

14

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.

Lokalplan nr. 131
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3.

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

Lokalplanen er screenet i forhold til overstående pkt. 3, da lokalplanen ikke
er omfattet af pkt. 1 og 2.
Byrådet har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at lokalplanens gennemførelse ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, der giver
anledning til, at der skal foretages en miljøvurdering. Byrådets afgørelse er
offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.
Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget
kan påklages. Fristen for klage over afgørelsen er inden fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af
planforslaget. Klagevejledningen fremgår af side 2 og klagefristen er den 7.
april 2020.

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
Såfremt man støder på en forurening og denne bliver kortlagt af regionen,
kan grave- og anlægsarbejde komme til at kræve en tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

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