Forslag
Lokalplan nr. 121
Solenergianlæg ved Hjolderup og
Fogderup
Offentlighedsperiode: X. måned 20XX - X. måned 20XX.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til
kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 2 uger,
inden byrådet må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
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
I henhold til Planlovens § 58, stk. 1 nr. 6, kan kun retlige spørgsmål påklages.
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 kommunens afgørelser vedrørende denne plan,
kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder
via et link på www.naevneneshus.dk. 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.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv

Indholdsoversigt
Indledning......................................................................................... 4

Lokalplanbestemmelser................................... 5
1.

Lokalplanens formål...................................................................... 5

2.

Lokalplanens område og zonestatus................................................ 5

3.

Områdets anvendelse................................................................... 5

4.

Udstykninger............................................................................... 6

5.

Veje, stier og parkering................................................................. 6

6.

Bebyggelsens omfang og placering................................................. 6

7.

Bebyggelsens ydre fremtræden...................................................... 7

8.

Ubebyggede arealer...................................................................... 7

9.

Miljøforhold................................................................................. 8

10. Forudsætninger for ibrugtagning.................................................... 8
11. Bonusvirkning.............................................................................. 8
12. Tilladelser fra andre myndigheder................................................... 8
13. Servitutter................................................................................... 9
14. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger................................. 9
15. Lokalplanens retsvirkninger........................................................... 9

Redegørelse................................................... 13
Lokalplanområdes beliggenhed............................................................13
Eksisterende forhold..........................................................................14
Lokalplanens indhold..........................................................................17
Forhold til anden planlægning og lovgivning..........................................19
Bonusvirkning af bestemmelser i lokalplanen........................................25
Miljøscreening...................................................................................26
Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning..................................27

Kortbilag........................................................ 33

Indledning
Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et
solenergianlæg ved Kassø.
Der er ikke i Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune udpeget områder
til solenergianlæg ved Kassø. Etablering af de ansøgte anlæg kræver derfor,
at der laves et tillæg til Kommuneplan 2015, som udlægger området til
solenergianlæg. Ligeledes vil det kræve nærværende lokalplan, som mere
detaljeret fastlægger mulighederne for solenergianlæg.
Denne lokalplan giver mulighed for, at opstille solceller med dertil hørende
invertere og transformatorer samt nødvendige vejanlæg, hegning og
beplantning. Solenergianlæggene vil have en kapacitet på op til 260
MWp og en årlig produktion på ca. 260.000 MWh, hvilket svarer til, at
solenergianlæggene vil kunne forsyne omkring 80.000 husstande (3275 kWh
pr. husstand) med vedvarende el.
Opstilling af solenergianlæg er i overensstemmelse med kommunens
målsætning om at øge produktion af vedvarende energi, hvorfra en del kan
komme fra større solenergianlæg.
Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for etablering af et
solenergianlæg, med tilhørende tekniske installationer og bygninger
ved Kassø. Samtidig er formålet at sikre, at der friholdes et areal til
beplantningsbælte, der medvirker til at solenergianlæggene er mindre synligt
i landskabet.
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 2019. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den XX. måned 2019 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 121
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

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er at udlægge områdets anvendelse til teknisk
forsyningsanlæg i form af solenergianlæg med tilhørende for driften
nødvendige tekniske installationer og transformerstation,

1.2

at udlægge områdets disponering i forhold til byggefelter,
beplantningsbælter og transformerstation

1.3

at sikre, at der udføres den nødvendige skærmende beplantning
omkring solenergianlægget,

1.4

at muliggøre indhegning af området af sikkerhedsmæssige årsager
og for eventuel afgræsning med husdyr,

1.5

at sikre vejadgang til området og

1.6

at sikre, at området reetableres, når solenergianlæggene ikke
længere er i drift.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1A og 1B.

	Området omfatter hele eller dele af følgende matrikler:
Ejerlav			Matrikelnummer
Foverup, Ravsted

6c, 164, 201, 219

Hjolderup, Bjolderup
				
				
				

2a, 3, 5, 22, 24, 52, 74, 79, 84, 86, 89,
107a, 107b, 120, 144, 155, 164, 		
169, 170, 174, 175, 179, 180, 181, 		
182, 186, 7000a, 7000b

Kassø, Hjordkær

5b, 17a, 165

Sdr. Ønlev, Hjordkær 130, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142,
				7000b
Søderup, Hjordkær

12, 32

Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter endelig
vedtagelse af nærværende lokalplan udstykkes fra ovenfor nævnte
ejendomme inden for lokalplanens område.
2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone med
vedtagelse af denne lokalplan.

2.3

Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter med bonusvirkning jf. Planlovens § 15
stk. 4, de nødvendige landzonetilladelser efter Planlovens § 35
stk. 1, til ændret arealanvendelse samt bebyggelse og anlæg i
landzone jf. lokalplanens § 3-10 der er nødvendige for lokalplanens
virkeliggørelse.

3

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet indeles i 12 delområder, som vist på bilag 2A og
2B.

3.2

Lokalplanområdet må kun anvendes til tekniske

5
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energiforsyningsanlæg i form af solenergianlæg med tilhørende
tekniske installationer og anlæg samt vejanlæg, belysning, skiltning,
hegn og beplantning.

3.3

Arealer, der ikke anvendes til de ovenfor nævnte anlæg, må kun
anvendes til landbrug eller henligge som natur.

3.4

Solceller, hegn og øvrige tekniske anlæg samt bebyggelse fjernes
for anlægsejers regning, senest et år efter at elproduktionen fra
solenergianlægget er ophørt, uden udgift for Aabenraa Kommune.

4

4.1

5

Udstykning
Lokalplanområdet må udstykkes og der kan desuden foretages
arealoverførsler og sammenlægninger.

Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske som princippet vist på
kortbilag 3A og 3B. Der kan etableres midlertidige vejadgange i
byggefasen.

5.2

Der kan anlægges interne veje til brug for anlæggenes drift og
vedlighold. Interne veje og øvrige færdsels- og parkeringsarealer
inden for lokalplanområdet skal anlægges som grusveje med en
bredde på minimum 3 meter..

5.3

Al nødvendig parkering for stationens drift skal ske på egen grund.
Inden for lokalplanområdet kan der etableres 1-3 parkeringspladser,
som skal anlægges i grus eller græs. Der kan etableres vendeplads/
manøvreareal i tilknytning til parkeringspladserne.

6

6
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Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Indenfor lokalplanområdet kan der opstilles solenergipaneler
og tilhørende tekniske installationer, transformerkioske samt
opbevaringcontainere indenfor byggefelterne som vist på Kortbilag
3A og 3B. Der skal holdes en bebyggelsesfri zone på mindst 100 m
fra det bevaringsværdige kulturmiljø ved Hjolderup. For resterende
naboer gælder, at der ikke må opsættes solceller eller tekniske
installationer nærmere end 30 m fra beboelse.

6.2

Solpanelerne inklusiv fundament må have en maksimal højde på
3,95 meter, målt fra reguleret terræn ved de enkelte solpaneler.

6.3

Solenergianlæggets tilhørende tekniske installationer må opføres
med et samlet maksimalt omfang på 500 m² og må opføres med en
maksimal bygningshøjde på 3,5 meter.

6.4

Derudover må der opføres én større transformerstation med en
teknikbygning på 250 m2 og højde på 5 meter samt tilhørende eltekniske anlæg med en højde på 7 meter. Dog kan lynfangsmaster
og galger gives en højde på maksimalt 15 meter. Det samlede
areal må maksimalt være 2.000 m2 og skal placeringen som vist på
kortbilag 3B.

6.5

Der kan opføres læskure og opsamlingsfolde til græssende får med
en højde på op til 3,5 meter og grundareal på op til 20 m2.

6.6

Solcellepanelerne skal opstilles mindst 10 meter tilbage fra
lokalplanområdets afgrænsning, så der er plads til afskærmende
beplantning og kørevej på indersiden af denne.

6.7

Der skal friholdes en bebyggelsesfri bræmme på mindst 5
meter til vandhuller og andet natur, som er beskyttet iht.
naturbeskyttelseslovens § 3. Specifikt i forhold til §3-bekyttede
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vandhuller skal afstandskravet på sydsiden af vandhullerne udvides
til 10 m.
6.8

Der skal friholdes en bebyggelsesfri bræmme på minimum 10 meter
fra vandløbskant ved beskyttede vandløb herunder bebyggelsesfri
bræmme omkring Lundbæk og Søderup Å.

6.9

Der skal friholdes en bebyggelsesfri bræmme på mindst 2 meter
omkring jord- og stendiger, der er beskyttet iht. museumslovens §
29a, se kort 6. Diget D.00.093040 på grænsen mellem delområde
I og L (matr. nr. 136 Sdr. Ønlev, Hjordkær) må ikke fjernes eller
beskadiges, herunder gennembrydes uden forudgående dispensation.

6.10

Udlagte deklarationsarealer omkring højspændingsledninger
og transmissionsledning som vist på kortbilag 3A og 3B skal
respekteres.

6.11

Der skal holdes en bebyggelsesfri bræmme til Hellevad Bovvej og
Hjolderup Klintvej hhv. Klintvej på 15 meter fra vejmidte til begge
sider af vejene.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Solenergipanelerne skal opstilles på parallelle rækker med en
ensartet indbyrdes afstand. Solenergipanelerne skal i princippet være
ens i udseende.

7.2

Solenergipanelerne skal antirefleksbehandles således, at refleksgener
for omkringboende minimeres. Den øvrige del af konstruktionen,
herunder stativer mv. skal udføres af ikke reflekterende materialer i
sorte, grå, brune eller grønne nuancer.

7.3

Til facader for øvrige tekniske installationer, opbevaringscontainere
samt eventuelle læskure må der ikke benyttes blanke eller
reflekterende materialer, hvor glanstallet overstiger 20.

7.4

Farver på tekninkbygninger samt eventuelle læskure skal holdes i
sorte, grå, brune eller grønne nuancer.

7.5

Eventuelle mindre bygninger som læskure og tekniske installationer
må alene udføres med tag med en hældning på maksimalt 25 grader.

7.6

Der må ikke etableres permanent belysning af anlæggene. Dog kan
der i begrænset omfang opsættes belysning ved teknikbygninger
som skal være nedadrettet, parklamper på max 3,5 m.

7.7

Ledninger fremføres som jordkabler.

7.8

Indenfor lokalplanområdet kan der opstilles informationstavler
herunder skilte med sikkerhedsinformation. Skiltene må have en
maksimal højde og bredde på 1,5 meter, må ikke være belyste
og skal stå i tilknytning til bebyggelse. Skiltene må kun være
informerende og må ikke opsættes med reklameformål.

8

Ubebyggede arealer

8.1

Ubebyggede arealer skal ved tilsåning, beplantning eller lignende
gives et ordentligt udseende, eller henligge som natur.

8.2

Solenergianlægget skal afskærmes med et 3-rækket
beplantningsbælte med egntypiske træer og buske som etableres
i en bredde på mindst 6 meter og som vist på kortbilag 3A og 3B.
Den endelige højde på beplantningsbæltet skal være mindst 4
meter og det levende hegn skal opretholdes og vedligeholdes i hele
solenergianlæggets levetid.

8.3

Det levende hegn kan suppleres med trådhegn på indersiden med
en maksimal højde på 2 meter. Trådhegnet udføres så det sikrer
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smådyrs fri bevægelighed.

8.4

Udvalgte eksisterende levende hegn inden for områderne skal
bevares. De bevaringsværdige hegn fremgår af kortbilag 3A og 3B.

8.5

Der må holdes dyr til nødvendig afgræsning på hele
lokalplanområdet.

8.6

	Oplag må ikke finde sted i driftsfasen. Der kan etableres de
for planområdet nødvendige oplag af byggepladsmaterialer i
anlægsperioden.

8.7

Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for
lokalplanens område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud
over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. Terrænregulering
skal udføres med bløde overgange, så de optræder som en naturlig
del af landskabet. Der må ikke etableres blivende jordvolde.

8.8

Der skal sikres mulighed for faunapassager i en bredde på mindst 15
meter som vist på kort 5A og 5B.
Faunapassgerne vil være langs det beskyttede vandløb i delområde
C. Hjolderupvej, Klintvej, Stormgårdevej samt langs ledningstraceet
skal sikre faunapassage fra vest mod øst gennem delområde F, G, H,
I, J, K og L. Hellevad Bovvej samt 2 passager mellem delområde G,
H, J og K samt mellem H, I, J og L skal sikre faunapassge i nord, syd
gåendende retning.

9

Miljøforhold

9.1

Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning
til væsentlige støjgener. De til enhver tid fastsatte vejledende
grænseværdier for virksomhedsstøj skal overholdes.

9.2

Konstateres der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg,
skal arbejdet standses, og kommunen underrettes i henhold til lov
om forurenet jord, § 71.

9.3

De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens
affaldsregulativer skal overholdes.

10

Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Inden solenergianlægget kan sættes i drift, skal beplantning være
etableret og minimum én af rækkerne skal have en højde på
minimum 1 meter, og området være ryddet for byggeaffald.

10.2

Inden solenergianlægget kan sættes i drift skal ubebyggede arealer
være anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens
§ 8.

10.3

Inden solenergianlægget kan sættes i drift skal tilhørende vejanlæg
være udført jf. lokalplanens bestemmelse § 5.

10.4

Inden solenergianlægget kan sættes i drift, skal det godtgøres
at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overholdt for de
nærmeste naboer til hhv. solenergianlæg og transformatorstation.

11
11.1

8
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Tilladelse fra andre myndigheder
Forinden lokalplanområdet kan anvendes til opstilling af solceller
kræves enten tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf.
Landbrugslovens §6, en tilladelse til opstilling af solceller gennem
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lov om planlægning jf. Landbrugsloven §11 stk. 2 eller tilladelse til
forpagtning af arealet til opstilling af solceller jf. landbrugslovens §28
stk. 2.

12

Servitutter

12.1

Ved etablering af anlægget, skal servitutbelagte arealer omkring
distributionsledninger respekteres.

12.2

I henhold til Lov om Planlægning § 18 ophæves de privatretlige
byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen.

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 § 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.
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4.

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

5.

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.
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med rød signatur.

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalområdet ligger vest for Aabenraa og Hjordkær mellem Hvirlå og Søderup Å ved landsbyerne Hjolderup, Fogderup og Kassø.
Lokalplanområdet omfatter et bruttoareal på cirka 400 hektar som ligger i
landzonen. Området består af fire mindre områder ved Fogderup, og et større område lokaliseret ved Hjolderup og Fogderup. For at lette beskrivelsen af
lokalplanområdet er dette opdelt i en række delområder, se kort 2A og 2B.
Delområde A - Ved Fogderup Nørremark
Omfatter matrikel nr. 164 Foverup, Ravsted. Afgrænses mod øst af Fogderup
Nørremark ellers af grøfter og øvrige markparceller.
Delområde B - Mellem Fogderupvej og Fogderup Østermark
Omfatter matrikel nr. 201 Foverup, Ravsted. Afgrænses mod nord af Fogderupvej, mod øst af Fogderup Østermark/markvej, mod syd af Fogderup
Østermark og mod vest af matrikelskel mod opdyrket mark.
Delområde C - Ved Spaniensvej
Omfatter matrikel nr. 6c og 219 Foverup, Ravsted. Afgrænses mod nord af
Spaniensvej og mod syd af et beskyttet vandløb. Ellers omgivet af markparceller.
Delområde D - Syd for Kassøvej
Omfatter dele af matrikel nr. 5b og 165 Kassø, Hjordkær. Delområdet afgrænses mod nord af en lige linje fra den sydlige grænse af matrikel nr. 192,
hvor der står en vindmølle. Mod øst afgrænses delområdet af en grøft, mod
syd af Fogderup Østermark /Tågholmvej og endelig mod vest af et beskyttet
vandløb.
Delområdet er tilpasset deklarationsarealet omkring transmissionsledningen,
som passerer området i nord-sydgående retning, og grænser desuden op til
kommuneplanramme nr. 2.9.006.V for ’Vindmøller ved Tågholm’.
Delområde E - Vest for Hellevad Bovvej, nord
Omfatter matrikel nr. 107a og 107b Hjolderup, Bjolderup. Afgrænses mod
nord af et det beskyttede vandløb Lundbæk, mod øst af Hellevad Bovvej og
mod syd af endnu et beskyttet vandløb og Hjolderupmarkvej.
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Delområde F - Vest for Hellevad Bovvej, Syd
Omfatter matrikel nr. 22, 174, 179 og 186 Hjolderup Bolderup. Delområdet
gennemskæres af Stormgårdevej og afgrænses mod nord af et beskyttet
vandløb, mod øst af Hellevad Bovvej, mod syd af Søderup Å og mod vest af
endnu en jordbrugsparcel.
Delområde G - Nord for Hjolderup
Omfatter dele af matrikel nr. 17a Kassø, Hjordkær samt dele af matrikel nr.
155, 164 og 169 og hele matrikel nr. 89, 144 Hjolderup, Bjolderup. Delområdet afgrænses mod nord af et beskyttet vandløb, mod øst af en Gammel
Lundvej, mod syd af landsbyen Hjolderup og Hjolderup Klintvej og mod vest
af Hellevad Bovvej. De enkelte matrikler afgrænses således:
•

Matrikel nr. 17a afgrænses således, at det kun er de dårligste jorde
syd for vindmøllen som tages med i lokalplanen.

•

Matrikel nr. 155 afgrænses mod syd 100 meter fra kulturmiljøet
omkring Hjolderup.

•

Matrikel nr. 169 afgrænses mod syd af deklarationsarealet omkring
højspændingsledningen.

•

Matrikel nr. 89 afgrænses mod øst, hvor der friholdes en økologisk
forbindelse omkring Gammel Lundvej.

Delområde H - Nord for Hjolderup Klintvej
Omfatter matrikel nr. 24, 120, 170 og 175 Hjolderup, Bjolderup. Området
afgrænses af et beskyttet vandløb mod nord og Hjolderup Klintvej mod syd.
Området gennemskæres af deklarationsarealet omkring en passerende højspændingsledning. Matrikel nr. 120 afgrænses mod øst, så der skabes økologisk forbindelse fra Hjolderup Klintvej mod nord.
Matrikel nr. 33 Hjolderup, Bjolderup ligger som en ø midt i delområdet og er
ikke omfattet af lokalplanen.
Delområde I - Nord for Klintvej
Omfatter dele af matrikel nr. 130 og 134 Sdr. Ønlev, Hjordkær. Delområdet
afgrænses mod nord af levende hegn, mod øst af deklarationsarealet omkring den nye 400 kV-højspændingsforbindelse, mod syd af Klintvej og mod
vest af økologisk forbindelse mellem delområde H og I.
Delområde J - Syd for Hjolderup
Omfatter matrikel nr. 3, 52, 74 og dele af 2a Hjolderup, Bjolderup. Delområdet afgrænses mod nord af Hjolderup Klintvej, mod øst af økologisk korridor
mellem delområde J og K, mod syd af Søderup Å og mod vest af Hellevad
Bovvej. Matrikel nr. 2a afgrænses 100 meter fra kulturmiljøets afgrænsning
omkring Hjolderup.
Delområde K - Syd for Hjolderup Klintvej
Omfatter matrikel nr. 5, 79, 84, 86, 180, 181 og 182 Hjolderup, Bjolderup.
Området afgrænses mod nord af Hjolderup Klintvej, mod øst af Hjolderupvej,
mod syd af Søderup Å og mod vest af den økologiske forbindelse mellem
delområde K og J.
Delområde L - Syd for Klintvej
Omfatter matrikel nr. 12, 32 Søderup, Hjordkær og matrikel nr. 136, 137,
138 140, 141, 142 Sdr. Ønlev, Hjordkær. Delområdet afgrænses mod nord
af Klintvej, mod øst af deklarationsarealet omkring den nye 400 kV Kassø-Frøslev forbindelse, mod syd af Søderup Å og mod vest af Hjolderupvej.
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Baggrund og formål
Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning fra Vores Sol Ejendomsselskab
om, at opføre et solenergianlæg til strømproduktion på et cirka 400 ha stort
område ved Kassø.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af et solenergianlæg
med tilhørende tekniske installationer og bygninger. Samtidig er formålet at
sikre, at der friholdes et areal til beplantningsbælte, der medvirker til, at solenergianlæggene er mindre synlig i landskabet.

Eksisterende forhold
Landskab
Lokaplanlområdets placering på den forholdsvis flade hedeslette betyder, at
der er lange kig over det åbne landskab på steder, hvor bygninger, bevoksning og levende hegn ikke skærmer for udsyn.
Størstedelen af området henligger ubebygget og anvendes hovedsageligt til
landbrugsmæssig drift. Områdets eneste bebyggelse udgøres af landbrugsejendomme på Klintvej 17 og 24 i delområde I og L.
Skalaen i området er generelt stor og landskabet er præget af mange tekniske anlæg knyttet til højspændingsstation Kassø og store landbrugsbygninger.
Der er spredt bevoksning omkring bygninger, samt karakteristiske linjeformede levende hegn med nord-sydlig orientering.
Natur
§3 beskyttede vandløb
Hedesletten gennemskæres af en række beskyttede vandløb, som også passerer lokalplanens delområder, som vist på kort 7A & B, side 35.
Lundbæk og Søderup Å afgrænser de østligste delområder.
§3 beskyttet natur
Delområde E, J og L indeholderholder mindre søer/vandhuller.
Arealanvendelse
Den primære anvendelse af lokalplanområdet er landbrugsdrift.
Tekniske anlæg
Lokalplanområdet ligger i et område, som er stærkt præget af tekniske anlæg.
Vindmøller
Der står en del mindre vindmøller af ældre dato i området, hvoraf de højeste
står ved delområde D og er op til 76 meter høje i totalhøjde.
Lokalplanens delområde D grænser mod syd op til kommuneplanrammen for
Vindmøllerne ved Tågholm.
Højspændingsanlæg
En række højspændingsledninger påvirker området, og passerer over delområde g, H, I og L. Ledningerne samles alle ved transformerstationen ved
Kassø.
Hertil kommer en ny 400 kV højspændings-forbindelse som erstatter den eksisterende 220 kV forbindelse som løber øst om lokalplanområdet. Tracéet er
udlagt, og ledningen vil passere delområderne I og L. Energinet har etableret
nye højspændingsmaster af typen ’Eagle’. Den to-etagers Eagle-mast er ca.
45 meter høj og 31 meter bred, mens H-masten, som står på strækningen i
dag, er op til 35 meter høj og 24 meter bred.
Sendemast
Nord for Hjolderup og lokalplanområdet står Kassø-senderen, som er 320
meter høj og er forankret til jorden med barduner. Sendemasten har påmonteret hvidt blinkende lys for flysikkerhedens skyld.
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Naboer
Hjolderup
Landsbyen Hjolderup ligger mellem delområde F, G og J. Der ligger 14 ejendomme i landsbyen, hvoraf de 6 er landbrugsejendomme, og en af dem er
uden beboelse.
Matrikel nr. 154 og 176 ingår ikke i planen af hensyn til Hjolderup og pga.
deklarationsarealet omkring højspændingsarealet.
Hjolderup er i gældende kommuneplan udpeget som kulturmiljø i form af
bevaringsværdig bebyggelse. Der vil blive afholdt en byggeafstand på mindst
100 meter fra kulturmiljø-zonen ved Hjolderup. Lokalplanen respekterer kulturmiljæøets afgrænsning som vist på kort 2.
Delområde I omkranser ejendommen Klintvej 22(matr. nr. 132 Sdr. Ønlev,
Hjordkær) på tre sider. Ejendommen Klintvej 24 (matr. nr. 130 Sdr. Ønlev,
Hjordkær) er en del af lokalplanen.
Delområde L omkranser ejendommen Klintvej 15 (matr. nr. 11 Sønderup,
Hjordkær) på tre sider. Ejendommen Klintvej 17 (matr. nr. 137 Sdr. Ønlev,
Hjordkær) er en del af lokalplanen.
Fogderup
Fogderup ligger sydøst for delområde A og B og nord for delområde C. Delområde B omkranser ejendommen Fogderup Østermark 15 (matr. 21 Fogderup, Ravsted) på tre sider. Mod øst ligger ejendommen Fogderup Østermark
19.
Bolderslev
Placeret cirka 2,5 km sydøst for delområde J ligger Bolderslev. En by med
cirka 1.200 indbyggere.

Kort 2: Hjolderup med omgivende kulturmiljø samt byggefelter
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Hjordkær
Hjordkær er en by med omkring 1.600 indbyggere og beliggende øst for delområde L med en afstand på cirka 1,5 km.
Rødekro
Nærmeste større by er Rødekro som er placeret cirka 3,5 km nordøst for
delområde I.
Trafikale forhold
Vejnettet omkring lokalplanområderne består af større og mindre kommuneveje. Vejene er ikke forsynet med cykelstier eller cykelbaner.
Af større veje er Fogderupvej som går mellem delområde A og B og mod øst
bliver til Kassøvej der fortsætter nord om delomåde D. Hellevad-Bovvej er
den anden større kommunevej i området. Den går fra nord ved Kassø mod
syd og deler delområderne E og G samt F og J.
Af mindre veje kan nævnes Hjolderup Klintvej der går fra Hjolderup og gennem delområde G, J samt H og K. Derefter forsætter den som Klintvej der
går mellem delområde I og L.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet omfatter et stort og fire mindre lokaliteter. Det store område er centreret omkring landsbyen Hjolderup og de fire mindre områder
ligger øst for Fogderup.
Alle dele af lokalplanområdet ligger i landzone og skal ved vedtagelse af
lokalplanen forblive i landzone. Anlæggene placeres her på grund af dets
nærhed til infrastruktur og mulighed for afsætning af energiproduktonen til
nærtliggende erhvervsejendomme.

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet skal anvendes til elproduktion baseret på solenergi.
Lokalplanen udlægger areal til opstilling af solceller med tilhørende teknikbygninger, veje og økologiske forbindelser. Desuden gør lokalplanens bestemmelser det muligt, at lokalplanområdet kan vedligeholdes ved afgræsning af får, med hvad dertil hører af indhegninger og læskure.
Solcellernes estimerede levetid er 30 år, og lokalplanens bestemmelser stiller krav om, at anlæggene fjernes på anlægsejers regning, senest 1 år efter
driften af anlæggene er indstillet.

Udstykning
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan udstykkes indenfor lokalplanens
afgrænsning.
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Bebyggelsens ydre fremtræden
Solcelleanlæggene
Anlæggene består af solpaneler som monteres på markstativer, der opstilles
på parallelle rækker med ensartet udseende og hældning. Der kan blive tale
om paneler på faste stativer eller på stativer med trackermekanisme, som
drejer panelerne mod solen i løbet af dagen. Se foto 3 og 4.
Solpanelerne får en højde på op til 3,95 meter over reguleret terræn, afhængigt af endeligt valg af model. Friarealet mellem rækkerne af solpaneler er
størst ved opstilling af solpaneler på stativer med trackermekanisme.
Anlæggets levetid vurderes til at være 30 år. Når anlægget er udtjent, bliver
det fjernet og arealet reetableres, så det igen kan anvendes som landbrugsjord.
Den teknologiske udvikling går meget stærkt, og det endelige valg af teknologi afhænger af mange faktorer. Ved at give mulighed for etablering af solceller indenfor et afgrænset byggefelt, uden at skulle specificere den eksakte
placering af de enkelte paneler, sikres muligheden for at vælge den bedste
løsning, når de endelige planer og tilladelser foreligger.
Solcellerne skal anti-refleksbehandles således, at refleksgener for omkringboende og trafikanter minimeres. Anlægsejeren har interesse i at solcellerne
reflekterer mindst muligt, for at mest muligt sollys kan omdannes til strøm.
Teknikbygninger
Ud over solcellerne etableres det for driften nødvendige antal tekniske småbygninger i området. Teknikbygningerne har en maksimal bygningshøjde på
3,5 meter, og der etableres i omegnen af 20 invertere og 1 transformerkiosk
pr. hektar. Se foto 1 og 2.
Alle kabler føres som jordkabler.
Transformerstation
Der bliver brug for at etablere en såkaldt 60/10 kV transformatorstation i
tilknytning til solenergianlæggene. Transformatorstation etableres i det nordligste hjørne af delområde I, og vil samlet set optage et areal på op til en
halv hektar.
Den nye transformatorstation vil indeholde:
•

Udendørs tekniske anlæg, op til 2000 m2 med højder op til 7 meter,
bortset fra lynafledere, som kan blive op til 15 meter høje.

•

En teknikbygning på op til 250 m2 med en højde på på op til 7 meter,
se eksempel figur 1.

Transformeren placeres udendørs på et fundament med olieopsamlingskar.
For at mindske stationens synlighed fra det omkringliggende landskab, vil
der hvor relevant blive etableret afskærmende bevoksning ved stationen.

Figur 1: Snittegning af teknikbygning på en transformerstation
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Foto 1: De hvide kasser under solcellerne er
invertere, som omdanner jævnstrømmen til
vekselstrøm

Foto 2: Eksempel på en teknikbygning, her en typisk
transformerkiosk

Foto 3: Solceller monteret på faste stativer

Foto 4: Solceller monteret på stativer med
trackermekanisme.

Figur 2: Eksempel på udendørsanlæg

Foto 5: Eksempel på transformerstation
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Arbejdsareal
Indenfor byggefelterne kan der etableres arbejdsarealer, med mulighed for
parkering, vendepladser og opstilling af container(e) til opbevaring.
Fårehold
For at muliggøre afgræsning af lokalplanområdet med får, etableres de nødvendige anlæg til dette, såsom læskure og opsamlingsindhegninger.

Adgangsveje
Området skal vejbetjenes via eksisterende overkørsler efter princippet som
vist på kortbilag 3A og 3B. Indenfor området kan der anlægges interne veje
til områdets drift.

Ubebyggede arealer
Arealer, der ikke bebygges med solenergianlæg og teknikbygninger, vil henligge som græsarealer. Der ønskes mulighed for at vedligeholde arealet ved
hjælp af får, som kan afgræsse området omkring og under panelerne.
Afskærmende beplantning og hegning
Ved realisering af solenergianlæggene, skal der etableres beplantning, der
skal afskærme solenergianlæggene visuelt mod omgivelserne. Desuden skal
der etableres beplantningsbælter langs udvalgte dele af faunapassagerne for
at opdele anlægget i mindre sektioner. Den afskærmende beplantning etableres som 3-rækket levende hegn, med hjemmehørende arter. Visse steder
er der eksisterende levende hegn der bevares for at medvirke til opdeling af
anlægget i mindre områder.
Beplantningen har flere funktioner:
•

Afskærmning af anlæggene mod omgivelserne,

•

Føde- og rasteområde for dyr og fugle samt

•

ledelinjer og dermed spredningskorridorer for flora og fauna.

I forhold til en effektiv visuel afskærmning om vinteren, bør hegn omkring
solenergianlæg tilplantes med flere buske end træer, gerne bær og frugtbærende af hensyn til dyrelivet og lokalbefolkningen.
Den afskærmende bevoksning skal holdes i en minimumshøjde som svarer

Figur 3: Principsnit, som viser hvordan solenergianlægget afskærmes og indhegnes
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til solcellepanelernes højde. De levende hegn holdes generelt nede i samme
højde som solcellerne for ikke at skygge på dem. Mod nord kan de vokse sig
højere, og kan derfor skærme yderligere fra denne vinkel.
Planteprincip
Der etableres 3-rækkede beplantningsbælter med en bredde på minimum 6
meter. Planterne plantes i forbandt. Arterne skal være egnstypiske og samtidig kunne danne et tæt hegn.
Forslag til arter:
•

Skovæble, Malus sylvestris. Sjældent højere end 6 meter, buskagtig
vækst.

•

Mirabel, Prunus cerasifera. Op til 8 meter, buskagtig vækst.

•

Hunderose, rosa canina, Slåen. 2-5 meter.

•

Sargentsæble. Mindre træ op til 2 meter

•

Benved, alm. Euonymus europaeus. Løvfældende busk, op til 3
meter.

•

Syren, Syringa vulgaris. Opretvoksende stivgrenet busk. 3-5 meter.

•

Tjørn, Crataegus laevigata. Bred, kuplet, buskagtigt træ med tæt og
kroget grenbygning, 2-5 meter.

Trådhegn
Solenergianlæggene indhegnes desuden med trådhegn af sikkerhedsmæssige årsager. Trådhegnet placeres på indersiden af de levende hegn. Hegnet
skal have så store masker, at det tillader mindre dyr at passere området.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Klimapolitik

Aabenraa Kommune vil gerne støtte op om udviklingen fra fossile brændstoffer til mere miljøvenlige energiformer.
Klimapolitik 2015 sætter pejlemærkerne for, hvordan vi kan skabe vækst på
en bæredygtig måde i Aabenraa Kommune. Klimapolitikken skal støtte op
om, at vi i stadig højere grad lokalt kan forsyne vores egne virksomheder
med bæredygtig og CO2–neutral energi fra vindmøller og biogas.

Foto 6: Eksempel på nyetableret bevoksning samt trådhegn omkring et solenergianlæg
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For at sikre en bæredygtig udvikling, skal der sættes fokus på, hvor fremtidens byer og boligområder skal være og ikke mindst hvordan de skal udformes. Det er samtidigt gennem den strategiske og fysiske planlægning at
Aabenraa Kommune kan sætte fokus på, at øge mængden af vedvarende
energi der produceres i kommunen. Desuden har vi mulighed for at foretage
en mere generel planlægning for udnyttelsen af vores ressourcer og dermed
opnå CO2-reduktion.

Kommuneplan 2015
Kommunen har en målsætning om, at der etableres flere anlæg til produktion af vedvarende energi: biogas, vindmøller og solenergianlæg. Både for at
bidrage til reduktion af udledningen af drivhusgasser samt understøtte erhverv, som er knyttet op på energisektoren.
Etablering og drift af anlæg kan give anledning til gener, men gennem planlægning søger kommunen for at reducere gener fra støjende, støvende og
andre forurenende anlæg.
Der er ikke udarbejdet retningslinjer for etablering af store solenergianlæg
i kommunen, og heller ikke udpeget områder til dette. Derfor udarbejdes et
kommunetillæg som muliggør opførelsen af energiproduktionsanlæg i det
åbne land.
Særligt værdifuldt landbrugsområde og område til store husdyrbrug
Lokalplanområdet ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde og indenfor
udpegning af det eneste område til store husdyrbrug i kommunen.
Hensigten er, at landbrugsjord ikke unødigt inddrages til andre formål, og
hvis det inddrages, at der tages størst muligt hensyn til landbrugsinteressen.
Der skelnes mellem almindelig landbrugsjord og landbrugsjord i særligt værdifulde landbrugsområder.
I debatten for og imod placering af større energianlæg i det åbne land, fremføres ofte det argument, at det vil gå ud over fødevareproduktionen. Men
selv ved en kraftig udbygning af både solenergianlæg vil arealforbruget være
beskedent. Behovet vil være omkring 5.600 ha til solceller. Det svarer til
henholdsvis 0,2 % af Danmarks landbrugsareal, eller 75 % af det areal, som
allerede nu er udlagt til golfbaner.
Solenergianlæg kan med fordel indpasses, hvor klimaudfordringerne gør
marginale jorde mindre rentable til jordbrugsformål, eksempelvis hvis perioden, hvor de står under vand i foråret, truer vinterafgrøder, eller hvor længere tørkeperioder går ud over høstudbyttet. Anlæggene kan således placeres i
områder, hvor anvendelsen og udbyttet ellers bliver mere ustabilt. Ved Kassø
er en forholdvis stor del af området ’marginale jorde’.
Projektet betragtes som et midlertidigt anlæg, som ikke udelukker mulighed
for at benytte arealerne til jordbrugsmæssig drift fremadrettet.
Lokalplanen er blevet tilvejebragt på baggrund af en ansøgning fra projektudvikler efter aftale med lodsejere. På den baggrund er det vurderet, at udviklingsmuligheder samt struktur- og arronderingsforhold er tilgodeset bedst
muligt.
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Kort 3: Større sammenhængende landskaber markeret med pink
Forinden ejendommen kan anvendes til opstilling af solceller, kræves tilladelse til ophævelse af landbrugspligten eller tilladelse til forpagtning af arealet
til opstilling af solceller jf. landbrugsloven.
Større sammenhængende landskaber
Den sydligste del af delområde C ligger indenfor udpegning af større sammenhængende landskab. Se kort 3.
Etablering af større byggerier, større veje og større tekniske anlæg i de større sammenhængende landskaber skal ifølge gældende kommuneplan undgås. Hvis etablering af større anlæg er nødvendige, skal de udformes under
hensyn til værdierne i det omgivende landskab.
Tekniske anlæg, som solceller, kan medføre en forandring af oplevelsen af
landskabet fra de nærmeste omgivelser. For at kunne få en idé om, hvordan
solenergianlæggene vil tage sig ud i landskabet, er der på baggrund af fotopunkterne på kort 4A og 4B udarbejdet visualiseringer fra flere af punkter.
Visualiseringerne fra punkt 4 og 6 er medtaget i lokalplanen og kan ses på
de efterfølgene sider. Alle visualiseringerne kan ses i Miljørapporten for solenergianlæg ved Kassø.
Fotopunkter er valgt, så de viser solenergianlæggene fra de nærmeste veje
og fra forskellige vinkler. Fotopunkterne er udvalgt så afstanden fra lokalplanområdet varierer, da anlæggene opleves forskelligt alt efter afstand, placering og afskærmende bevoksning og bygninger.
På visualiseringerne er der ikke indsat den planlagte skærmende bevoksning.
Dette er valgt for at vise solenergianlæggene ved nyetablering, hvor det
fremstår mest synligt uden skærmende bevoksning.
Der plantes læhegn omkring solenergianlæggene, hvilket slører oplevelsen
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Kort 4A og 4B: Visualiseringspunkter
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Eksisterende forhold – Hjolderupvej-syd - Punkt 4.
Viser eksisterende forhold ved krydset mellem Hjolderupvej, Stormsgårdevej
og Hellevad-Bovvej.

Visualisering – Hjolderupvej-syd - Punkt 4.
Visualiseringen viser de fremtidige forhold med ca. 3 m høje alm. solceller.
Solcellerne står i vest-østlig retning og derfor som vist her med bagsiden til.
Afstanden til solcellerne er ca. 150 m.
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Visualisering – Hjolderupvej-syd - Punkt 4.
Visualiseringen viser de fremtidige forhold med ca. 3,95 m høje solceller
monteret på trackere.
Afstanden til solcellerne er ca. 150 m.

Eksisterende forhold - Hjolderup Klintvej- Punkt 6.
Viser eksisterende forhold med højsændingsledning i baggrunden.
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Visualisering - Hjolderup Klintvej- Punkt 6.
Visualiseringen viser de fremtidige forhold med ca. 3 m høje alm. solceller.

Visualisering - Hjolderup Klintvej- Punkt 6.
Visualiseringen viser de fremtidige forhold med ca. 3,95 høje solceller
monteret på trackere.
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af solenergianlæggene. Ved etablering af den skærmende beplantning vil
solcellerne have begrænset synlighed, når beplantningen efter 5-6 vækstsæsoner når en højde af 3 meter.
Økologiske forbindelser
Aabenraa Kommune har udpeget områder til økologiske forbindelser som
vist på kort 5A og 5B. Indenfor disse områder må ændringer i arealanvendelsen, herunder etablering af nye større tekniske anlæg, ikke i væsentlig
grad forringe det vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder.
Faunapassagerne skal sikre, at dyr kan spredes i landskabet og udveksle
tilstrækkeligt med individer, til at fastholde en sund bestand. Samtidig skal
passagerne gøre det muligt for dyrearter at komme til nye levesteder, der
skabes eller genskabes i landskabet. Det gælder eksempelvis nye vandhuller, vådområder, skovrejsning og læhegn.
Ved opførsel af solenergianlæggene genskabes, i hvert fald delvist, græsarealer med en mere varieret vegetation end tidligere, og arealerne vil få en
øget betydning for en lang række dyrearter som fourageringsområde. Af
sikkerhedsmæssige årsager etableres et trådhegn omkring anlæggene, og
uden for dette et bælte beplantet med hjemmehørende, blomster- og frugtbærende træer og buske. Dette vil tiltrække fouragerende dyr, og arealet
kan derfor få funktion som en del af en grøn spredningskorridor.
Maskestørrelsen på trådnettet bestemmer, hvilke arter pattedyr, som vil
kunne ´sive´ gennem området, og hvilke der må finde vej udenom, eksempelvis langs det levende hegn.
I agerlandet, hvor arealanvendelsen ofte er dyrkede marker, fungerer de
store arealer med åbne markflader ofte som en barriere for bevægelser
af dyr og planter. For at tilgodese dyr og planters bevægelsesmuligheder
mellem naturområder, der er adskilt ved f.eks. dyrkede marker, kan linieformede naturelementer, som markskel, levende hegn eller sten- og jorddiger
fungere som spredningskorridorer og ledelinier i landskabet, og er dermed
med til at styre færdslen for særligt småpattedyr, men også for andre organismer tilknyttet agerlandet.
De afskærmende levende hegn, som etableres og supplerer eksisterende
bevoksning i området understøtter disse spredningskorridorer. Desuden er
der, i forbindelse med udlæg af byggefelter indenfor lokalplanens afgrænsning, udlagt korridorer langs veje, deklarationsområder ved diverse ledningsføringer, beskyttede vandløb, diger og andre udpegede områder, der
alligevel ikke må berøres af solpaneler. Dette skaber sammenhæng mellem
naturområder og fungerer som økologiske forbindelser.
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Kort 5A og 5B: Økologiske forbindelser

28

Lokalplan nr. 121

Redegørelse

Kort 5: Tekniske forhold omkring lokalplanområdet
Derved vil solenergianlæggene understøtte kommunens bestræbelser på at
lave økologiske forbindelser for planter og insekter.

Transmissions- og distributionsledninger

I lokalplanområdet findes flere transmissions- og distributionsledninger.
For at undgå konflikter med eksisterende og planlagte transmissions- og distributionsledninger i området, bygges anlæggene i overensstemmelse med
tinglyste deklarationsarealer og respektafstandsregler.
Højspændingledninger
Transformatorstationen i Kassø samler adskillige højspændingsledninger,
hvoraf flere passerer over lokalplanområdet.
Langs eksisterende højspændingsjordkabler og højspændingsluftledninger,
er der tinglyst deklarationsarealer, som beskytter anlæggene. Det betyder
bl.a., at der indenfor en given afstand til luftledninger/jordkabler, ikke uden
accept fra ledningsejeren, kan etableres anlæg af nogen art. Der dispenseres
normalt ikke.
Ved arbejde i nærheden af el-transmissionsledninger gælder en respektafstand. respektafstanden er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsens § 5
(BEK nr. 1112 af 18/08/2016). For højspændings-luftledningerne i området
gælder en lodret respektafstand på 15 meter fra yderste leder og en vandret
respektafstand fra jorden på 3 meter.
Transmissionsnet linieføring
En linjeføring og en arealreservation for naturgas passerer området vest for
Kassø, og berører matriklerne 165 og 5b Kassø, Hjordkær.
Der er udlagt en servitutzone på 5 meter på hver side af ledningen, som er
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tinglyst. Der må ikke arbejdes i servitutbæltet uden tilladelse fra gasselskabet.
Der må ikke:
• plantes træer med dybtgående rødder i servitutbælter
• plantes træer over en gasledning
• plantes træer nærmere end 2 m fra en gasledning uden tilladelse fra gasselskabet
Eksempler på træarter med højtliggende rødder: blodblomme, grå-el, grønel, frugttræer, graner, hyld, kirsebær, paradisæble, røn, syren, tørstetræ,
vrietorn.
Til gasledningen udlægges en 50 meter bred etableringszone ved den planlagte linjeføring for de nye gastransmissionsledninger inden for hvilken
gasledningen skal etableres. Når anlægget er etableret, erstattes etableringszonen af en 20 meter bred sikkerhedszone på hver side af gastransmissionsledningen. Sikkerhedszonen tinglyses som servitut.
Der er udlagt en 200 meter bred observationszone på hver side af gastransmissionsledningen. Inden for denne zone skal Energistyrelsen (uddelegeret
til Energinet.dk) underrettes om lokalplanforslag, der åbner mulighed for ny
bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og høres, inden der meddeles landzonetilladelse til bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger.
Forsvarets olieledning
Forsvarets olieledning løber i dag fra Frederikshavn til den tyske grænse.
Forløbet er ca. 650 km. Formålet med olieledningen er at opbevare og transportere brændstof til flyvestationer og kaserner i Danmark. Anlæggene har
stor betydning for sikkerheden og miljøet, da der spares store mængder landevejstransport ved at sende brændstoffet gennem rørledningen.
Enhver krydsning af olieledningen (med kabel, drænrør, højspændingsledning mv.) kræver skriftlig tilladelse af Forsvaret. Mange steder ligger olieledningen nemlig ikke særlig dybt i jorden (50-80 cm) og lodsejere bør derfor
være påpasselig med at pløje/grubbe/grave dybt på de steder hvor olieledningen krydser opdyrkede arealer.
Servitutbestemmelserne siger, at den til enhver tid værende ejer skal:
•	Respektere den anlagte olieledning med tilbehør
•

Tolerere, at Drivmiddelsektionen foretager fornødent eftersyn og
vedligeholdelse af olieledningen. Skulle der hermed opstå skader,
ydes der erstatning

•

Drage omsorg for, at der i servitutbæltet, som normalt er 10 meter
bredt (5 meter på hver side af olieledningen):

•

Ikke opføres bygninger eller andre anlæg af blivende karakter

•

Ikke plantes træer eller buske

•

Ikke uden forud indhentet tilladelse nedlægges drænledninger, 		
vandledninger, elektriske kabler, telekabler og lignende.

Dog er det tilladt at plante læhegn på tværs af servitutbæltet indtil en afstand på 1,5 meter fra ledningens midte, på betingelse af, at beplantningen
består af træer, der ikke har dybdegående rødder.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er ikke omfattet af forslag til eller gældende lokalplaner
eller byplanvedtægter.

Servitutter
Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge- og anlægsarbejder.
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Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder
påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV- kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber,
der dækker det pågældende område.
Generelt tages der hensyn til elledninger ved at justere på afstanden mellem
rækkerne af paneler.
Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter
samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne
skal aflyses.

Vej og trafik
Vejbetjening
Vejbetjening af lokalplanens delområder sker generelt via offentlig vej og
eksisterende overkørsler til markerne.
Trafik til lokalplanområdet vil i driftsfasen være meget begrænset, og mindre
end tilfældet er idag, hvor der er landbrugsdrift på arealet. Trafik vil foregå i
forbindelse med tilsyn og vedligehold.
I forbindelse med etablering og nedtagning af solenergianlæggene vil der
være en øget trafik til lokalplanområdet. Det vil i forbindelse med den videre
planlægning blive aftalt, hvorledes trafikken til og fra området skal afvikles i
etablerings- og nedtagningsfasen.
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og
afvikling. Jf. Færdselsloven.
Optaget vej
Der er tinglyst ’optaget vej’ på flere matrikler i lokalplanområdet. Byggefelterne tilpasses således, at vejret respekteres.
Korridorer Hellevad Bovvej og Hjolderup Klintvej
Der etabeleres bebyggelsesfrie korridorer langs Hellevad Bovvej, Hjolderup
Klintvej og Klintvej. Korridorerne skal sikre udsyn og bliver 30 meter brede,
15 meter fra vejmidte til hver side.

Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjen
Lokalplanområdet er ikke omfattet af skovbyggelinjer.
Å- og søbeskyttelseslinjen
Lokalplanområdet er ikke omfattet af å- og søbeskyttelseslinjer.
Kirkebyggelinjer
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kirkebyggelinjer.
Beskyttede jord- og stendiger
Der er registreret et enkelt dige i delområde L. Der holdes en minimumsafstand på 2 meter fra bygningsdele til det beskyttede dige i delområde L.
Det er tilladt at dyrke eller plante hegning i nærheden af et beskyttet stenog jorddige. Men i stedet for et levende hegn ved siden af diget, kan eksisterende beplantning på diget med fordel plejes og suppleres ved manuel
indplantning. Etablerer man et levende hegn ved siden af et dige, er det
mindst ødelæggende for diget som levested for flora og fauna, hvis det bliver
plantet på skyggesiden.

Arkæologi
Fortidsminder, som for eksempel bopladser og grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumsloven og må ikke ødelægges uden at en forudgående arkæologisk vurdering og eventuel undersøgelse har fundet sted. Måske er der
allerede kendskab til fortidsminder i et bestemt område, men ofte er fortids-
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minderne skjult under muldlaget, og er derfor ikke registreret i forvejen.
Se i øvrigt folderen ”Vejledning til bygherrer - arkæologi og Musemsloven”
Museum Sønderjylland har om projektområdet udtalt følgende:
I planområdet er der et eller flere kendte, væsentlige jordfaste fortidsminder.
Det store areal, der udlægges til solceller, ligger umiddelbart syd for det
udgravningsprojekt, der er lavet ved Kassø, hvor Museet har udgravet store
arealer med bebyggelse og gravpladser fra hele oldtiden og middelalderen.
Syd for det store areal findes et af Kulturministeriet i 2014 udpeget kulturarvsareal af national betydning, Søderup (sb. 121, Hjordkær sogn). Kulturarvsarealet beskrives således: ”På en lille, nu meget udpløjet holm i mosen
antager man, at der har ligget en kongsgård, hvor Svend Estridsen døde i
1074. Her er ved et par lejligheder fundet genstande af guld.”
Generelt er planområdet et meget stort areal at lave en konkret arkæologisk
udtalelse og risikovurdering på. Vurderingen er derfor ikke en specifik risikovurdering. I det øjeblik der forefindes projekter for specifikke detailområder,
udarbejder Museet gerne en mere konkret risikovurdering, hvis dette ønskes.
Såfremt der ikke terrænreguleres ved opsætning af solpanelerne, så vil Museet ikke foretage yderligere på disse arealer.
Museet gør opmærksom på, at der ved anlægsarbejde under normal pløjedybde uden for vejareal kan være risiko for at støde på væsentlige jordfaste
fortidsminder. Disse fortidsminder er beskyttede i henhold til museumslov
§ 27. Musset vil derfor gerne orienteres, når der kommer konkrete anlægsplaner i forbindelse med projektet. Musset anbefaler at bygherre sender en
orientering med konkret kortmateriale til Museum Sønderjylland – Arkæologi
Haderslev, når anlægsprojekterne er fastlagt. Herudfra vil museet kunne
foretage en arkæologisk forundersøgelse.

Kort 6: Beskyttet dige her markeret med orange stiplet linje
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Både kendte og ukendte jordfast fortidsminder er omfattet af museumslov §
27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde,
straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.

Miljø og natur
Klimapåvirkninger
Etablering af et solenergianlæg på op til 260 MWp vil årligt kunne producere
ca. 260.000 MWh, svarende til ca. 80.000 husstandes årlige elforbrug.
Denne elproduktion fortrænger anden elproduktion ofte baseret på fossile
brændsler og dermed emissionen af klimagassen, CO2. Desuden reduceres
udledningen af diverse forurenede stoffer.
Tabellen herunder angiver størrelsesordenen.
Projekt

pr. år (tons)

i levetiden (30 år/tons)

CO2

113.000

3.390.000

SO2

13

390

NOX

60

1.800

Partikler

2,6

78,8

Slagger og aske

7.300

219.000

Reduktioner af ovenstående forureninger og affaldsproduktioner er i miljømæssig forstand, positive for klimaet, næringsstofforurening af land og
vand, befolkningssundhed og affaldsdeponering.
Fra en overordnet miljømæssig betragtning må det konkluderes, at reduktionen af emissionen af CO2 og andre effekter er langt den største og væsentligste påvirkning, solcelleprojektet udøver på miljøet.
Lokalisering i det åbne land
Solenergianlæg kan placeres næsten hvor som helst. Det er dog en fordel at
placere dem med nærhed til tilslutning til elnettet, med henblik på at spare
på kabelføringen. Derudover kan det visuelt være en fordel at placere solenergianlæggene i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg.
Det er et statsligt mål at fremme udbygningen af vedvarende energi i Danmark samt at sikre, at denne udvikling sker ud fra en helhedsvurdering, der
bevarer og styrker landets natur og landskabelige værdier.
Lokalisering og linjeføring af forsynings-, trafik- og andre tekniske anlæg vil
oftes skulle afvejes mod byudvikling og andre benyttelses- og beskyttelsesinteresser i det åbne land.
For solenergianlæg er der ikke angivet specifikke statslige lokaliseringskrav
eller krav til en kommuneplanlægning, som det for eksempel er tilfældet for
vindmøller.
Anlæggene ved Kassø placeres optimalt i forhold til tilslutning til elnettet og i
et landskab, der i forvejen er stækt præget af tekniske anlæg.
Begrundelserne for valg af området til etablering af solenergianlæg er følgende:
•

Byrådets ønsker for vedvarende energiproduktion.

•

Nærhed til tekniske installationer og infrastruktur ved Kassø, 		
herunder igangværende opførelse af datacentre i området.

•	Områderne er velegnede til solceller, da der er rimeligt fladt og et
attraktivt solindfald.
•

Muligheden for at etablere et stort sammenhængende anlæg lige syd
for transformerstation, så der kan skaleres i takt med
udbygningen og dermed behovet for vedvarende energi

•

Udnyttelse af vanskeligt dyrkbare arealer i tilknytning til Hjolderupområdet. Der er således inddraget områder, der umiddelbart er
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svære at dyrke hensigtsmæssigt grundet høj grundvandsstand eller
risiko for tidlig udtørring i dyrkningssæsonen. Dette er baggrunden
for at inddrage dele af matrikler og de mindre arealer, der ikke ligger
i umiddelbar tilknytning til hovedområdet ved Hjolderup.
•

Lokal interesse for at medvirke til at realisere vedvarende
energiproduktion.

Det vurderes, at hensynet til fremtidig vækst og ønsket om at samle tekniske anlæg i det åbne land, vil betyde, at den foreslåede placering er hensigtsmæssig, frem for en bynær placering.
Der tages hensyn til de landskabelige interesser ved at afskærme anlæggene
med levende hegn, og anlæggene vil ikke påvirke kulturarv og kirkeomgivelser. Natur og miljø tilgodeses ved produktion af energi baseret på vedvarende energikilder, og samtidig ved at minimere omfanget af sprøjtning og
gødning ved indstilling af landbrugsdriften.
§3 beskyttet natur
Mindre vanhuller i delområde E, J og L er udpeget som beskyttet natur som
vist på kortbilag 3A og 3B. Solenergianlæg kan uden problemer etableres i
umiddelbar nærhed til områder med eksisterende beskyttet natur, uden at
det vil påvirke flora og fauna i negativ retning. Beskyttet natur der ellers vil
være omgivet af dyrket mark, vil sandsynligvis få bedre betingelser for et
rigere dyreliv ved at blive omkranset af solceller med tilhørende græsarealer
og læhegnsbeplantninger.
Placeret i et intensivt opdyrket landskab, vil anlæggene i biologisk forstand
få karakter af oaser, hvor der ikke sprøjtes og gødes, til gavn for dyre- og
planteliv. Området vil naturligvis ikke udvikle sig til en ´naturperle´, men
kan alligevel for en række trængte arter få en positiv værdi.
Der etableres generelt bebyggelsesfrie buffere fra solenergianlæg til §3-beskyttet natur på minimum 5 meter. Specifikt ift. §3-bekyttede vandhuller
udvidees afstandskravet på sydsiden af vandhullerne til 10 m. Dette for at
forhindre solcellernes skyggevirkning på vandhullerne. Særligt om foråret,
når solen står lavt, vil er være en risiko for skyggevirkning, og en overskygning af vandhullerne vil betyde en forsinkelse af vandets opvarmning, hvilket
kan have betydning særligt for padder og insekter, herunder bilag IV-arter.
Bilag IV-arter
Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i lokalplanområdet, og
lokalplanen vurderes ikke at have væsentlig negativ påvirkning på eventuelt
forekommende bilag IV-arter som f.eks. padder og markfirben, idet lokalplanen ikke berører søer eller vandhuller.
Solenergianlæggene etableres primært på markarealer, som ikke er egnede
levesteder for bilag IV-arter.
Vandløb
Alle vandløb skal jævnligt vedligeholdes for at sikre vandafledningen og gode
levevilkår for planter og dyr. Vandløb er enten private eller offentlige, og alle
vandløb er omfattet af vandløbsloven. Kommunen er vandløbsmyndighed.
For §3 beskyttede vandløb gælder det, at der ikke må foretages ændringer i
tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse.
Naturlige og højt målsatte vandløb er beskyttede mod blandt andet udskridninger af jord og udvaskning af næringsstoffer ved at der skal værer 2
meter bræmmer. Man må ikke dyrke, lave jordbehandling, plante, ændre
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Kort 7A og 7B: § 3 beskyttede åer

35

Redegørelse

AABENRAA KOMMUNE

terræn og anbringe hegn i 10 meter bræmmerne. I dette projekt holdes der
en afstand fra levende hegn til beskyttede vandløb, på mindst 10 meter fra
vandløbskant.
Lundbæk og Søderup Å er omfattet af reglerne om 10 meter bræmmer fra
vandløbskant på strækninger langs delområderne E, F, g, J og L. Det vil sige,
at de levende hegn og solceller kan etableres 10 meter fra vandløbskanten.
Lavbundsarealer
De sydligste dele af delområde F, J og K er en del af et større område udpeget som lavbundarealer.
For lavbundarealer gælder, at de som udgangspunkt skal friholdes for byggeri og anlæg mv., som kan være til hinder for en eventuel senere vandstandshævning. En hævning af vandstanden kan ske både i forbindelse med naturgenopretning og i forbindelse med klimatilpasning.
Miljøstyrelsen betragter solenergianlæg som midlertidige anlæg. Projektet
udelukker dermed ikke mulighed for naturgenopretning på lavbundsarealer
eller hævning af vandstanden efter endt drift. Lokalisering af et solenergianlæg ved Kassø vurderes at kunne ske i overensstemmelse med kommunens
retningslinjer og statslige interesser for lavbundsarealer.
Afledning af overfladevand
I forbindelse med projektet bevares og vedligeholdes alle de eksisterende
drængrøfter. Herved vil der ikke ske ændringer i afvandingsforholdene i forbindelse med projektet.
Projektet etableres i en periode af året hvor området er tørt. Under etablering og drift af projektet belastes arealet ikke mere end hvad almindelig
markdrift belaster. Hvis der under etableringsfasen opdages skader på eksisterende drængrøfter, vil disse skader blive udbedret.
Såfremt der skal sløjfes grøfter i området, vil dette kræve ansøgning til og
tilladelse fra Aabenraa Kommune.
Drikkevandsinteresser

Kort 8: Lavbundsarealer
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Hele lokalplanområdet er udpeget som område med almindelige drikkevandsinteresser.
Det nordvestlige hjørne af lokalplanforslagets Delområde A befinder sig inden for indvindingsoplandet til Ravsted Vandværk. Den nordlige del af Delområde B befinder sig inden for indvindingsoplandet til Fogderup Vandværk.
Delområde A, og størstedelen af Delområde B, befinder sig inden for et område udpeget som et følsomt indvindingsområde.
Solcellerne rummer ingen væsker/kemikalier, og der er dermed ikke risiko
udslip af sådanne til grundvandet. Solcellerne vaskes når det regner og i
særlige tilfælde vil de blive vasket med alm. rent vand. Der er således ikke
konflikter mellem etablering af solenergianlæg og drikkevandsinteresserne
i området. Etablering af anlæggene vil derimod være til gavn for drikkevandet, idet den normale landbrugsdrift med hvad dertil hører af sprøjtning og
gødning indstilles.
Boringer: Inden for flere af delområderne findes der vandindvindingsboringer, der skal sløjfes af en autoriseret brøndborer med A-bevis efter gældende
regler.
Støj
Solenergianlæg er ikke særskilt reguleret i forhold til støj, men er omfattet
af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Det er ud fra miljømæssige synspunkter ønskeligt, at niveauet af støj fra
virksomheder er meget lavt i det åbne land, ikke mindst på grund af det
normalt lave baggrundsstøjniveau. Hensynet til en række virksomheder, som
det er naturligt at placere i det åbne land, gør det imidlertid nødvendigt i et
vist omfang at acceptere et støjniveau, der kan påføre omboende støjulemper. Det forekommer ikke rimeligt at fastsætte generelle vejledende grænseværdier for det åbne land, inklusiv landsbyer og landbrugsarealer. Der bør
foretages en konkret vurdering. (Miljøstyrelsen 1984: Ekstern støj fra virksomheder)
De vejledende støjgrænser i områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) er 55 dB (A) mandag-fredag kl 07-18 samt
lørdag kl 07-14. 45 dB(A) mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, sønog helligdag kl. 07-22. På alle andre tidspunkter er den vejledende støjgrænse 40 dB (A).
Solcellerne i sig selv afgiver ikke støj i driftsfasen. Anlæg, der er udstyret
med invertere kan indeholde blæsere, der afgiver støj i lighed med den støj,
blæseren i en computer afgiver. Desuden kan udstyret, som vender solpanelerne i solens retning, udsende en lav lyd, når udstyret er i drift.
Ved opstilling af solenergianlæg på tidligere landbrugsjord, vil støjgener ved
landbrugsdriften elimineres. Vedligeholdelse af området vil bestå af græsklipning og hækklipning, når de afskærmende levende hegn opnår en højde,
som kan have indflydelse på solcellernes produktion.
Det forventes, at solenergianlæggene ikke vil give anledning til væsentlige støjgener uden for anlæggenes arealer. Hvis der mod forventning skulle
komme klager over støjen, vil der blive taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser.
Støj fra transformerstation
Inde på en transformerstation er der transformere, afbrydere, pumper og
blæsere. Når der sendes strøm gennem transformerne, opstår der vibrationer i jernkernen, der kan give dyb brummende lyd på omkring 100 Hz eller
en snerrende lyd. Når vejret er meget varmt, og blæserne er tændt, giver
det normalt en susende lyd, der kan sammenlignes med lyden fra emhætter.
Støj tekniske anlæg reguleres normalt efter retningslinjer i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”. Grænseværdierne for
tilladt støj gælder udendørs ved naboen til støjkilden.
Støj fra transformerstationen kan minimeres ved at:
•

tænke støjdæmpning ind ved planlægning af nye anlæg

•

anskaffe så lydsvage enheder til transformer- og omformerstationer
som muligt
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•

afskærme komponenter, som udsender kraftig støj

•

designe ledninger, transformer- og omformerstationer med vægt på
minimal støj.

Dyrehold
Lokalplanen giver mulighed for, at området kan afgræsses med får. Til det
formål kan der etableres mindre læskure og opsamlingsfolde, men ikke permanente stalde mv.
Dyreholdet reguleres efter husdyrlovgivningen. Der skal indsendes ansøgning om etablering, ændring og udvidelse af dyrehold, stalde, gødningsopbevaringsanlæg og lignende til Aabenraa Kommune.
Jordforurening
Der er en V1 kortlagt jordforurening på matr. nr. 89, Hjolderup. Det er ikke
et indsatsområde, og regionen vil derfor ikke foretage yderligere undersøgelser eller fjerne forureningen.
Der er tale om et areal, der har været anvendt som fyldplads fra omkring
1976 til omkring 1984. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde – eller drift
af arealet - konstateres tegn på forurening af jorden i form af lugt, misfarvning eller fremmedlegemer, skal det anmeldes til Aabenraa Kommune.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er ikke omfattet af varmeplanen for Aabenraa.

Vandforsyning
Lokalplanområdet er ikke tilsluttet vandforsyning og området er ukloakeret.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. Der henvises til pt. gældende affaldsbekendtgørelsens kap. 9
(bek.nr. 224 af 08/03-2019) om erhvervsaffald.

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven)
Såfremt projektet gennemføres med tilskud fra puljerne vedr. teknologineutrale udbud, vil ejere af ejendomme i nærheden have mulighed for at ansøge
om erstatning gennem værditabsordningen (i VE-loven) for evt. værditab
som følge af en realisering af projektet.

Bonusvirkning af bestemmelser i lokalplanen
Efter planlovens § 15, stk. 4 kan en lokalplan for et område, der skal blive i
landzone, indeholde bestemmelse om, at lokalplanen erstatter de tilladelser
efter lovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.
Bestemmelsen giver hjemmel til den såkaldte bonusvirkning af lokalplaner
for så vidt angår landzonetilladelser til de i lokalplanens bestemmelser § 3,
5, 7, 8, 9 og 10 angivne forhold og arealanvendelsesforhold vist på kortbilag
3A og 3B.
Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter § 35, stk. 1 i Lov om Planlægning, som er nødvendige for lokalplanens gennemførelse.
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Miljøvurdering og VVM-redegørelse
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.

Lokalplanen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til solenergianlæggene, som er omfattet af Miljøvurderingslovens Bilag 2 pkt. 3a.
På den baggrund er projektforslaget omfattet af VVM-redegørelsen og der
skal derfor ske en fuld belysning af både planernes og projektets miljømæssige konsekvenser. I miljørapporten for lokalplan og kommuneplantillæg
henvises der derfor til VVM-redegørelsen for en større detaljeringsgrad i beskrivelserne. Efter lovens § 12, stk. 1 skal miljørapporten indeholde de oplysninger, der er nævnt i lovens bilag 4. Af lovens § 12, stk. 2 fremgår videre, at miljørapporten skal indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan
forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder og til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad det indeholder,
på hvilket trin i et beslutningsforløb planen eller programmet befinder sig, og
hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et andet trin i det pågældende
forløb. Miljørapporten for kommuneplantillægget og lokalplanen er samlet i
et dokument.

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, 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 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.
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