Forslag
Lokalplan nr. 129
Aabæk Efterskole

Offentlighedsperiode: X. måned 20XX - X. måned 20XX.
Fristen for at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. X. måned 20XX.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring, inden byrådet
må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Såfremt kommunen har besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering,
hvilket sker på baggrund af en miljøscreening af planerne, kan du klage over
denne afgørelse efter nedenstående klagevejledning.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.
virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet
den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Udarbejdelsen af Lokalplan nr. 129 for Aabæk Efterskole ønskes igangsat for
at sikre, at efterskolen også i fremtiden har de rette rammer for udvikling.
Den hidtidige lokalplan er fra 1999 og er stort set udnyttet. Aabenraa
Kommune ønsker nu at opdatere planlægningen, så lokalplanen igen
afspejler ønskerne til den langsigtede udvikling af området.
Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for den fremtidige udvikling
af efterskolen inden for en udvidet lokalplanafgrænsning samt en revideret
kommuneplanramme. Formålet er desuden at en udvikling af efterskolen
sker i respekt for landskab og natur.
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. X er offentliggjort den XX. måned 2017. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den XX. måned 2017 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 129
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at udlægge området til undervisningsformål i form af efterskole
at fastlægge områdets disponering
at give mulighed for opførelse af nybyggeri under hensyntagen til
områdets landskabelige og naturmæssige værdier
at sikre, at bebyggelsen fremtræder med et helhedspræg
at sikre at bevaringsværdige bygninger bevares

2

Lokalplanens område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.

2.2

Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Kolstrup under Aabenraa
Matrikel nr.: del af 2340 og 2347
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 20. januar
2020 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.3

Lokalplanområdet ligger i landzone og opretholdes i landzone ved
endelig vedtagelse.

2.4

I henhold til Planlovens § 15 stk. 4 har denne lokalplan
bonusvirkning, dvs. at den erstatter tilladelser, der efter planlovens
§ 35 stk. 1 (landzonetilladelse) er nødvendige for lokalplanens
realisering. Bonusvirkningen omfatter vej- og parkeringsarealer som
omtalt i § 5.2, bebyggelse som omtalt i § 6.8-6.16 samt ridebane og
fodboldbane som omtalt i § 8.1-8.2.

3

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til undervisningsformål i form af
efterskole med tilknytning til landbrugsdrift. Der kan således opføres
de for undervisning og for elever nødvendige beboelsesbygninger og
faciliteter. Endvidere kan der opføres bebyggelse til landbrugsdrift,
herunder eksempelvis driftsbygninger og væksthuse.

3.2

Bebyggelse inden for byggefelt L må kun anvendes til shelter.

4
4.1

5

Udstykninger
Der må ikke ske yderligere udstykning inden for lokalplanområdet.

Veje, stier og parkering

5.1

Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Jørgensgård Skovvej.
Vejadgange er vist på kortbilag 2.

5.2

Der udlægges areal til vej- og parkeringsarealer som vist på
kortbilag 2.

5.3

Parkering til skolens beboere, ansatte og besøgende skal etableres
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5.4

6

inden for lokalplanområdet.
Der udlægges areal til en offentlig tilgængelig stiforbindelse a-b som
vist på kortbilag 2.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelse skal opføres inden for de byggefelter, der er vist på
kortbilag 2.

6.2

Inden for lokalplanområdet kan der opføres op til 10.000 m2
etageareal.

6.3

Ny bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme orientering
som byggefelterne. Det skal tilstræbes at placere bebyggelsen, så
der skabes gårdrum. Udvidelser af eksisterende bygninger skal så
vidt muligt ske under hensyntagen til bygningens arkitektur.

6.4

Bebyggelse inden for byggefelt A kan opføres i 1 etage og op til 8,5
m.

6.5

Bebyggelse inden for byggefelt B kan opføres i 1 etage og op til 4,5
m.

6.6

Bebyggelse inden for byggefelt C kan opføres i 1 etage og op til 4 m.

6.7

Bebyggelse inden for byggefelt D kan opføres i 2 etager og op til 8,5
m.

6.8

Bebyggelse inden for byggefelt E kan opføres i 3 etager og op til 12,5
m.

6.9

Bebyggelse inden for byggefelt F kan opføres i 2 etager og op til 8,5
m.

6.10

Bebyggelse inden for byggefelt G kan opføres i 2 etager og op til 8,5
m.

6.11

Bebyggelse inden for byggefelt H kan opføres i 2 etager og op til 8,5
m.

6.12

Bebyggelse inden for byggefelt I kan opføres i 1 etage og op til 8,5
m.

6.13

Bebyggelse inden for byggefelt J kan opføres i 1 etage og op til 8,5
m.

6.14

Bebyggelse inden for byggefelt K kan opføres i 1 etage og op til 4,5
m.

6.15

Bebyggelse inden for byggefelt L kan opføres i 1 etage og op til 2,5
m. Bebyggelsen må højst gives et omfang på 15 m2.

6.16

Eksisterende bebyggelse som vist på kortbilag 2 kan nedrives.

6.17

Den bebyggelse, der er markeret som bevaringsværdig på
kortbilag 2, må ikke ændres, ombygges eller nedrives uden
kommunalbestyrelsens tilladelse.

6.18

Der må opføres en husstandsvindmølle med en placering inden for
byggefelt M som vist på kortbilag 2. Møllen må gives en højde på op
til 25 m.

7
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Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

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

7.2

Ydervægge skal overvejende opføres af gule tegl samt pudsede eller
vandskurede facader i en tilsvarende farve suppleret med bygninger
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eller bygningsdele i sortmalet træ. Mindre bygninger og bygningsdele
kan dog udføres i andre materialer og gives en anden udformning.
7.3

Tag på hovedbygning i byggefelt E skal udføres med symmetrisk
saddeltag.

7.4

Tagflader skal udføres i mørke materialer. Der må ikke anvendes
reflekterende tagmaterialer.

7.5

Shelter inden for byggefelt L må kun opføres i ufarvede
naturmaterialer såsom træ.

7.6

Solenergianlæg skal ligge plant med den tagflade, som de monteres
eller indbygges på.

8

Ubebyggede arealer

8.1

På de ubebyggede arealer mellem byggefelt A og byggefelt kan der
etableres en ridebane. Ridebanen må højst gives en størrelse på
1.250 m2. Den kan indrettes med en flade af sand, grus, flis eller
lignende. Den kan indhegnes med træhegn på op til 1,5 meters
højde. Den kan belyses med nedadvendt belysning fra standere på
højst 4 meters højde.

8.2

På de ubebyggede arealer mellem vej- og parkeringsareal og
naturbeskyttede arealer kan der etableres en fodboldbane.

8.3

Der kan etableres en mindre bålplads i tilknytning til shelter inden
for byggefelt L.

8.4

Den eksisterende bevaringsværdige beplantning som vist på
kortbilag 2 må ikke fældes.

8.5

Beplantning inden for lokalplanområdet kan bestå af stedtypiske
træer og buske som eksempelvis eg, ask, lind, nordisk spidsløn,
hassel, hyld, æble, slåen, tjørn og vildrose.

8.6

Befæstede arealer, som eksempelvis veje og parkeringsarealer, skal
så vidt muligt udformes med permeable belægninger.

8.7

Der må ikke opsættes skilte inden for lokalplanområdet.

8.8

Belysning skal etableres med en mastehøjde på højst 4 m.

9
9.1

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

Lokalplanens retsvirkninger
1.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme,
der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens § 18, kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.

2.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af
en ny lokalplan.

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra
bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg
som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen
opføres som et lavenergihus. Ved lavenergibyggeri forstås bebyggelser,
der opfylder gældende klassifikationskrav til lavenergibyggeri i
Bygningsreglementet.

4.

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat
ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

5.

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

6.

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

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. X er vedtaget af Aabenraa byråd den XX. måned
20XX.
Forslaget er offentliggjort den XX. måned 20XX.
Pbv.
Thomas Andresen			
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Området ligger øst for Aabenraa i overgangen fra Jørgensgård Skov til Løjt
Land og omtrent 600 m fra fjorden. Området ligger som sin egen fritliggende
bebyggelse, der oprindeligt er opstået omkring den bevaringsværdige bygning, Strågård.
Lokalplanområdet afgrænses af Jørgensgård Skovvej mod sydøst og af
dalsænkningen omkring Slangmade Bæk mod nordvest. Mod vest afgrænses området af dalens sydlige skrænter, mens det mod øst afgrænses af et
skovareal, hvor bækken støder op til vejen.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter et areal på omtrent 5,8 ha. Området omfatter
størstedelen af de arealer, hvor Aabæk Efterskole driver sin institution. Området indeholder således en række eksisterende bygninger, der anvendes af
efterskolen.
Centralt i området ligger efterskolens hovedbygning og Strågård, der er den
oprindelige gård i området. Sammen med en bolig danner disse bygninger
et gårdrum, der fungerer som ankomstplads for efterskolen. Sydvest for den
centrale bebyggelse ligger flere større bygninger, der blandt andet anvendes som værksteder og multihal. Nordøst for den centrale bebyggelse ligger
blandt andet elevbygninger og stalde. Samlet set ligger der 10 større bygninger og en række mindre bygninger inden for området.
Bebyggelsen ligger umiddelbart nordvest for Jørgensgård Skovvej. Nordvest
for bebyggelsen ligger der inden for lokalplanområdet en række beskyttede
naturområder, herunder blandt andet engarealer samt flere mindre søer og
vandhuller.

9
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter del af matr. nr. 2340 og 2347 af Kolstrup under Aabenraa. Lokalplanområdet ligger i landzone og fastholdes i landzone med denne
lokalplan.

Områdets anvendelse
Anvendelsen videreføres fra den hidtidige lokalplan som undervisningsformål
i form af efterskole.

Udstykning
Der gives ikke mulighed for yderligere udstykning af området.

Veje, stier og parkering
Området er i dag vejbetjent fra Jørgensgård Skovvej og det vil også være
tilfældet i fremtiden. Lokalplanområdet har i dag 3 overkørsler. Disse overkørsler vil blive suppleret af endnu en overkørsel, der giver adgang til et nyt
parkeringsareal i den nordøstligste del af lokalplanområdet.
Lokalplanen udlægger desuden vej- og parkeringsarealer, der dels giver mulighed for at servicere bebyggelsen med parkering, og dels giver mulighed
for at flytte en intern vej mod nordvest for at give plads til en ny hovedbygning.
Endelig udlægger lokalplanen en offentlig tilgængelig stiforbindelse (a-b) fra
bebyggelsen mod nord.

Bebyggelsens omfang og placering
Efterskolens nuværende bygninger ligger som nævnt nordvest for Jørgensgård Skovvej. De danner i fællesskab en landsbylignende struktur omkring
de interne vej- og stiarealer. Bygningerne er placeret, så de danner flere gårdrum i tilknytning til disse vej- og stiarealer. Den samlede bebyggelse ligger
ud til et dalstrøg omkring Slangmade Bæk. Det flade og naturbeskyttede
forareal ud mod bækken er således friholdt for bebyggelse.

Bebyggelsen set fra Jørgensgård Skovvej
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Gårdrummet ved elevbygningerne

Multihallen i den sydvestlige del af området
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Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at sikre, at den nye bebyggelse
opføres, så den styrker disse karakteristika.
Der er i dag opført 5.234 m2 bebyggelse fordelt på 13 bygninger inden
for området. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for at opføre op til
8.000 m2 bebyggelse, men byggefelterne inden for lokalplanen er ikke længere tilstrækkelige for at sikre efterskolens ønskede udvikling. Med den nye
lokalplan ønskes bebyggelsens samlede omfang udvidet til 10.000 m2, svarende til en bebyggelsesprocent for området som helhed på knap 17.
For at understøtte områdets landsbykarakter fastlægger lokalplanen en række byggefelter. I det følgende redegøres for disse byggefelter og deres relation til byggefelterne i den gældende lokalplan.
Byggefelt A – Ridehal. I den nordlige del af området gives der mulighed for
at opføre en ny ridehal på op til 1.000 m2. Bebyggelsen kan opføres i 1 etage og på maksimalt 8,5 m. Ridehallen opføres i forbindelse med ridebane og
hestestald. Samtidig gives der mulighed for at ændre ridebanens placering,
så den ligger mellem hallen og stalden.
Byggefelt B - Stald. Byggefeltet til eksisterende stald tilpasses, så den eksisterende bygning kan indeholdes i det.
Byggefelt C - Bjælkehuse. Der udlægges et byggefelt til to eksisterende
bjælkehuse.
Byggefelt D - Elevbygninger. Det eksisterende byggefelt videreføres med
mindre justeringer, blandt andet for at give plads til vejarealer. Her kan der
desuden opføres skur til cykelparkering, renovation og oplag inden for byggefeltet.
Byggefelt E – Hovedbygning. Der gives mulighed for at nedrive den eksisterende hovedbygning og opføre en ny. Den eksisterende hovedbygning har en
højde på 10,5 m og 2 etager, mens den nye bebyggelse kan gives en højde
på op til 12,5 m og 3 etager. Hovedbygning skal udføres med symetrisk saddeltag. Der gives, med udvidelse af byggefeltet, desuden mulighed for at
udvide bygningens grundareal, så den nye bygning samlet set kan have et
omfang på op til 2.500 m2, svarende til en udvidelse på omtrent 1.500 m2.
Byggefelt F - Bolig. Centralt i området gives der mulighed for at udvide en
eksisterende bolig, der er opført ud mod vejen og i tilknytning til efterskolens ankomstplads. Byggefeltet har samme udstrækning som en del af et
eksisterende byggefelt. Tilbygningen opføres med samme udformning som
den eksisterende bebyggelse.
Byggefelt G - Værksteder og skure. Sydvest for den centrale plads fastholdes
der et eksisterende byggefelt med mindre justeringer, så der gives mulighed
for at opføre skur til cykelparkering, renovation og oplag inden for byggefeltet.
Byggefelt H - Multihal. Det eksisterende byggefelt tilpasses, så den eksisterende bygning kan indeholdes i det. Det udvides desuden en smule, så der
gives mulighed for at opføre et undervisningslokale i tilknytning til multihallen.
Byggefelt I - Maskinhal. I den sydlige del af området gives der mulighed for
at opføre en ny maskinhal på 1 etage og maksimalt 8,5 m højt. Bebyggelsen placeres ind mod en skrænt i den sydligste del af området og vil således
kun i begrænset omfang være synlig fra omgivelserne. Som den eneste nye
bygning kan denne bygning gives en anden orientering end den eksisterende
bebyggelse.
Byggefelt J - Stald. I den sydlige del af området gives der også mulighed for
at opføre en mindre stald til husdyrhold på 1 etage og maksimalt 8,5 m høj.
Byggefelt K - Boldbur. I den sydlige del af området gives der mulighed for at
opføre et boldbur/indhegnet boldbane på 1 etage og maksimalt 4,5 m højt.
Byggefelt L – Shelter. Der ønskes mulighed for at opføre et shelter på 15 m2
i 1 etage og op til 2,5 m. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der både
regulerer bebyggelsens anvendelse og omfang.
Sidst, men ikke mindst gives der mulighed for at opføre en husstandsvind-
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Gårdspladsen ved den sydvestligst beliggende bebyggelse

Rummet mellem de to værkstedsbygninger
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mølle i tilknytning til bebyggelsen i den sydvestlige del af lokalplanområdet
(byggefelt M). Placeringen er valgt, så husstandsvindmøllen ses mindst muligt fra fjorden og så den er placeret i god afstand fra naboer. Vindmøllen er
således placeret længst mod sydvest i området og skjult bag et terræn, der
stiger mod syd. I forbindelse med landzonetilladelse for husstandsvindmøllen
skal støjniveau for naboboliger, og boliger/ elevboliger på skolens areal dokumenteres.
Lokalplanen giver bonusvirkning til bebyggelse inden for byggefelt A-L, til
anlæg af vej- og parkeringsarealer samt til anlæg af ridebane og fodboldbane.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet er primært opført
i gule eller pudsede tegl suppleret med bygninger eller bygningsdele i sortmalet træ. For at sikre en harmonisk og ensartet bebyggelse fastlægges der
i lokalplanen bestemmelser om at opføre ny bebyggelse i tilsvarende materialer.

Ubebyggede arealer
Som det også er tilfældet i dag, vil de ubebyggede arealer bestå af en kombination af gårdspladser og vejarealer i grus, opholdsarealer med græs og
buske samt beplantede arealer, særligt langs vejen og i landskabet mellem
bebyggelsen og bækken. Desuden vil der med lokalplanen blive givet mulighed for at etablere en ridebane og en fodboldbane i området.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde nr. 1.9.009.D,
der udlægger arealet til offentlige formål i form af efterskole og landbrug i
landzone. Området må højst bebygges med en bebyggelsesprocent på 11,5
og en højde på 1½ etage og 10,1 m.
Den nye lokalplan er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Dels er
der behov for at udvide området en smule for at give plads til parkering og
bebyggelse. Dels er der behov for at udvide rammerne for bebyggelse, både
hvad angår bebyggelsesprocent og -højder. Derfor udarbejdes der også kommuneplantillæg, som ændrer på rammens afgrænsning, maksimal bebyggelsesprocent og maksimale højder.

Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan N14, der er vedtaget i 1999. Lokalplanen
fastlægger området til undervisningsformål. Ny bebyggelse kan ikke indeholdes i Lokalplan N14, og projekterne er derfor lokalplanpligtige. Lokalplan
N14 aflyses helt i forbindelse med vedtagelse af den nye lokalplan.

Servitutter
Bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejde. Der gøres opmærksom på, at ikke alle
rør, kabler og ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber
høres, inden jordarbejder påbegyndes.

Zoneforhold
Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

Grundvandsbeskyttelse
Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området.

Naturbeskyttelse
Dele af lokalplanområdet er udpeget som naturbeskyttet eng, overdrev,
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mose eller søer efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
I de naturbeskyttede områder må der ikke ske ændringer. Der må heller ikke
ske ændringer i driften. Der er mulighed for at søge dispensation generelt til
naturforbedrende formål fx fjerne træer fra en mose som gerne skal være
lysåben eller lukke et dræn på en relativ tør eng.
Lokalplanområdet ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og delvist inden
for et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med særlige
økologiske forbindelser. Lokalplanen respekterer disse udpegninger.

EU habitat-direktiv
Rammeområdet ligger delvist inden for et område, der af Aabenraa Kommune er udpeget som område med særlige økologiske forbindelser. Den ny bebyggelse vurderes ikke til at have væsentlig indvirkning på dyrelivets spredningsmuligheder. Aabenraa Kommune har ikke registreret beskyttede arter
opført på EU Habitatdirektivets bilag IV inden for rammeområde 1.9.009.D,
og det nærmeste Natura 2000 område ligger 130 meter væk. I modsætning
til Natura 2000 området, ligger rammeområdet lysåbent og omgivet af jordbrug. Det vurderes således ikke for sandsynligt, at disse beskyttede arter
forekommer i området.

Bygge- og beskyttelseslinjer
Jørgensgård Skov afføder en skovbyggelinje, der omfatter stort set hele
lokalplanområdet. Skovbyggelinjen er blevet aflyst for byggefelterne i lokalplan N14. Det forventes, at skovbyggelinjen også kan søges ophævet ved
staten eller søges dispenseret fra hos kommunen til de enkelte byggefelter.
NB! I tilfælde, hvor der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35,
stk. 1, til bebyggelse mv. på arealer inden for skovbyggelinjen, gælder forbuddet i naturbeskyttelsesloven § 17 ikke, da hensynene til natur og landskab, som er formålet i § 17, generelt varetages ved administrationen af
landzonebestemmelserne. I disse tilfælde vil en opførelse af byggeri mv. ikke
kræve en dispensation fra skovbyggelinjen.
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Slangmade Bæk nr. løj 19, der er
et beskyttet vandløb i god økologisk tilstand. Vandløbet er beskyttet efter §
3 i NBL. Langs vandløbet fra den øverste krone er udlagt et 5 meter arbejdsbælte, hvor der ikke må ske ændringer, opføres bygninger mv. Ændringer af
selve vandløbet kræver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter
naturbeskyttelsesloven. Lokalplanen vil ikke påvirke vandløbet.

Eksisterende bebyggelse set fra stranden ved Avbækvig
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Ny bebyggelse set fra stranden ved Avbækvig
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen og er omgivet af værdifuldt kystlandskab. Aabæk Efterskole er stort set ikke synlig set fra fjorden.
Kun enkelte af tagene kan ses. Skolens arealer ligger lavere end de højeste
punkter på marken mod sydøst og er desuden delvist skjult af beplantning
langs Jørgensgård Skovvej.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre én bygning i op til 12,5 m, mens
resten af bebyggelsen er lavere. Til belysning af bygningens visuelle påvirkning i kystnærhedszonen er der udarbejdet en visualisering, der viser bebyggelsen set fra kysten ved Avbækvig, hvor bebyggelsen er mest synlig.
Som det ses af visualiseringen vil den nye bebyggelses tagflade være en
anelse mere synlig end i dag. Tagfladen vil dog fortsat fremtræde som underordnet det omgivende landskab og beplantning. Størstedelen af bebyggelsen vil også fortsat være skjult bag terrænet mellem kysten og efterskolen. Det vurderes således, at den visuelle påvirkning af kysten er begrænset.
Lokalplanen giver desuden mulighed for at placere en husstandsvindmølle
inden for lokalplanområdet. Vindmøllen er placeret i den vestlige del af området, så den set fra fjorden er skjult bag et fremtrædende skovareal, der
ses i venstre side af ovenstående visualisering. Baseret på dette billedmateriale vurderes det, at den visuelle påvirkning af kysten ved den udpegede
placering er begrænset.
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Bevaring
Strågård er udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 4. Registreringen er optaget i kommuneplanen. Den udpegede bevaringsværdige
bygning, må ikke ændres, ombygges eller nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Lokalplanen giver ikke mulighed for at foretage ændringer af
denne bygning, og indeholder bevarende bestemmelser for Strågård.

Arkæologi
Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren forud for igangsætning af anlægsarbejder anmode Museum Sønderjylland om en udtalelse vedrørende sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning.
Hvis der under anlægsarbejdet 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.
Der er ikke registreret fortidsminder inden for området, der ligger øst for
Aabenraa i overgangen mellem Jørgensgård Skov og Løjt Land ca. 600 meter
fra Aabenraa Fjord. På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen
for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde i forbindelse
med de planlagte bygninger er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Dog vil Museet gerne kontaktes ved evt.
anlægsarbejde i den nordligste del af lokalplanområdet, der i dag ligger som
beskyttet natur. Så vil der igen blive taget stilling til evt. jordfaste fortidsminder i dette område.

Jordforurening
Der er ingen særlige forhold omkring jordforurening inden for lokalplanområdet.
Idet området er beliggende i landzone, skal flytning af jord væk fra området
som udgangspunkt ikke anmeldes og der skal ikke udtages prøver af jorden.
Såfremt der ved jordarbejder stødes på jordforurening, skal arbejdet stoppes
og der skal rettes henvendelse til Aabenraa Kommune, industri. Der henvises i øvrigt til Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa
Kommune.

Nedrivning
Når bygningerne skal nedrives, skal bygge- og anlægsaffald anmeldes senest
14 dage før påbegyndt nedrivning. Hvis bygningen er opført eller renoveret i
perioden fra 1950-1977 skal der screenes for PCB, og såfremt der forekommer mistanke om PCB-indhold skal der udføres en kortlægningsrapport som
kortlægger det farlige affald, herunder PCB. Farligt affald skal udsorteres i
forbindelse med nedrivningen.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet er beliggende udenfor den kommunale varmeplans forsyningsområde.

Vandforsyning
Lokalplanområdet forsynes med vand fra almen vandforsyning, som fastlagt i
Aabenraa Kommunes vandforsyningsplan.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Ejendommen er spildevandskloakeret, omfattet af Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018 – 2022 og ligger i kloakopland Ady04. Ny bebyggelse skal
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tilsluttes Spildevandsselskabets kloaksystem og kloakeres i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan. En udvidelse af matrikelarealet vil
betyde en genberegning af tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningen. Der
må således påregnes en udgift til supplerende tilslutningsbidrag.
Ejendommen er drikkevandsforsynet af Arwos. En forøgelse af forbrugssteder/-omfang kan betyde at tilslutningsbidraget skal øges, hvorfor der også
her må påregnes en udgift.
Der skal søges om særskilt tilladelse til nedsivning eller udledning af overfladevand.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholderne i forhold til de gældende affaldsregulativer.

Miljøscreening
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
2.
3.

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

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

Screening/Scoping
Projektets omfang, beliggenhed og forhold til anden planlægning er beskrevet i redegørelsen ovenfor.
Følgende parametre vurderes at have relevans for lokalplanens indvirkning
på miljøet:
Naturbeskyttede områder
Landskab, herunder kystnærhedszonen
Bevaringsværdige bygninger
Forholdene er gennemgået i efterfølgende afsnit, der behandler kendetegn
ved planens indvirkning på miljøet.

Naturbeskyttede områder
En del af lokalplanområdet er udpeget som den beskyttede naturtype; mose.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et shelter på 25 m² i et område,
der allerede er bevokset med træer. Etableringen af et shelter i dette område
vurderes ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger for mosen.

Landskab og kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen og er omgivet af værdifuldt kystlandskab. Aabæk Efterskole er stort set ikke synlig set fra fjorden.
Kun enkelte af tagene kan ses. Skolens arealer ligger ca. 3,5 meter lavere
end de højeste punkter på marken mod sydøst og er desuden delvist skjult
af beplantning langs Jørgensgård Skovvej.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre én bygning i op til 12,5 m, mens
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resten af bebyggelsen er lavere. Nye bygninger opføres hovedsageligt i den
nordvestlige del af lokalplanområdet. De kommer også til at ligge skjult bag
Strågård bakke og kan derfor ikke ses fra kysten. Det vurderes derfor at
skolens eksisterende og kommende bygninger, samt den kommende husstandsvindmølle ikke påvirker landskabet set fra kysten væsentligt.
Bygningshøjden for hovedbygningen (12,5 meter) er i lokalplanen visualiseret, så bygningens visuelle påvirkning i kystnærhedszonen belyses. Det vurderes, at den visuelle påvirkning af kysten er begrænset.
Placeringen af en husstandsvindmølle skal ske, så den har mindst mulig synlighed set fra fjorden. For at opnå landzonetilladelse, kræves en visualisering
der belyser husstandsvindmøllens visuelle påvirkning i kystnærhedszonen.
Det vurderes, at den visuelle påvirkning af kysten ved den udpegede placering er begrænset.

Bevaringsværdige bygninger
Strågård er udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 4. Registreringen er optaget i kommuneplanen. Lokalplanen giver ikke mulighed for
at foretage ændringer af denne bygning.
Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for Strågård.

Konklusion
Det er vurderet, at miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt
er af væsentligt omfang og det indstilles derfor at der ikke udarbejdes en
miljøvurdering.

Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks.
stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der
berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes.
Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt der
skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte.

Tilladelse efter Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der skal
udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune. 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, vareindlevering mv. kræver, at der
indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.

Tilladelse efter Husdyrbrugloven
Det erhvervsmæssige dyrehold kræver en miljøtilladelse efter Husdyrbrugloven. Hvis produktionsarealet på et tidspunkt ønskes udvidet, kræver dette
også en miljøtilladelse efter Husdyrbrugloven.
Ved produktionsareal forstås det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå
dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Det kunne

20

Lokalplan nr. 129

Redegørelse

være et indrettet staldafsnit i en eksisterende stald, eller et opført fast placeret læskur. Mobile stalde, flytbare læskure og folde medregnes ikke i produktionsarealet.

Landzonetilladelse efter Planloven
Opførelse af husstandsvindmølle er ikke omfattet af bonusvirkning i lokalplanen og kræver derfor særskilt landzonetilladelse.
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