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Forslag

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 8 uger,
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
via dette link: www.naeveneshus.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
Lokalplanens hovedformål er at udlægge området til erhvervshavn og
erhvervsvirksomheder i miljøklasse 2-7 og sikre en hensigtsmæssig zonering
af området i forhold til nærliggende byområder.
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. 96 med tilhørende miljøvurdering genfremlægges
i 10 uger med de ændringer som blev besluttet af Aabenraa Byråd den 24.
juni 2020 og er offentliggjort den 2. september 2020.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 11. november 2020 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 96_III
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
Lokalplanens formål er: at udlægge området til erhvervshavn og herunder
erhvervsvirksomheder i miljøklasse 2-7 og sikre en hensigtsmæssig zonering
af området i forhold til nærliggende byområder,
at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den lokalt, regionalt eller nationalt og internationalt betydende havn med henblik på at udnytte den store
vanddybde, den gode infrastruktur og de efter værkets nedlæggelse, store
tilgængelige arealer til nye virksomheder,
at sikre arealer til virksomheder, der har mulighed for og potentiale til at
udnytte havnens faciliteter i form af logistik-, container-, bulk-, oplags- og
genanvendelses- og fremstillingsvirksomhed. Det vil sige virksomheder med
behov for store arealer, store volumener og/eller havnenærhed og udnyttelse
af en eksisterende kontorbygning til lettere erhvervsformål,
at sikre arealer til virksomheder, der kan understøtte kommunens datacenterstrategi og som kan medvirke til at skabe mange nye arbejdspladser i
området.

2 Lokalplanens område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Stubbæk Ensted
Matrikel nr.: 102, 123, 135, 247, 385a, 385b, 385c, 385d, 385e,
385f, 703 og 1030.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. september 2020 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens område.
Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende i byzone. Tre mindre
arealer beliggende på matr. nr. 102 og 385d Stubbæk, Ensted overføres med lokalplanen fra landzone til byzone som vist på kortbilag
1.

3 Områdets anvendelse
3.1

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder benævnt delområde 1,
delområde 2, delområde 3 og delområde 4, som vist på kortbilag 1.

3.2

Der må ved opførelse og indretning af nye virksomheder ikke etableres aktiviteter, der medfører risiko for såkaldt dominoeffekt i for
hold til eksisterende og fremtidige risikovirksomheder inden for lokalplanområdet.

3.3

Delområde 1 udlægges til erhvervshavn og erhvervsformål med
særlige beliggenhedskrav i form af virksomheder og anlæg i miljøklasse 4-6 og 4-7 efter håndbog om miljø og planlægning. Delområde 1 må således anvendes til virksomheder med op til betydelig
belastning for omgivelserne med støjgrænseværdier på 70-70-70
dB(A) (dag/aften/nat) i virksomhedens skel/lejemålsgrænse.
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Delområde 1 må kun anvendes til erhvervshavn i form af logistik-,
container-, bulk-, oplags-, genanvendelses- og fremstillingsvirksomheder samt tekniske anlæg til områdets forsyning som 		
sendemaster og anlæg til nedkøling. Dertil for et havneområdes drift
nødvendige anlæg som kaj- og pieranlæg, broklapper, laste – og
losseanlæg, transportanlæg (båndanlæg, rørledninger), samt miljøanlæg og olieudskillere.
Der må i tilknytning til de enkelte virksomheder, eller som følge- eller underleverandørvirksomheder, etableres administration, laboratorier og kantine-, velfærds- og mandskabsfaciliteter.
I området må der desuden etableres parkeringspladser og afskærmende anlæg som støjvolde, tankgårdsvolde, afskærmningsmur,
sikringshegn og beplantningsbælter.
Inden for området kan opføres transformerstationer eller andre tekniske fælles installationer, herunder solenergianlæg til områdets forsyning.
Der må ikke etableres boliger, institutioner, publikumsorienterede
serviceerhverv og detailhandelsbutikker. Der må ikke etableres overnatningsfaciliteter.
3.4

Delområde 2 udlægges til erhvervshavn og herunder erhvervsformål
i form af virksomheder og anlæg i miljøklasse 2-5 efter håndbog
om miljø og planlægning og må anvendes af virksomheder med belastning for omgivelserne med støjgrænseværdier på 60-60-60 dB(A)
(dag/aften/nat) i virksomhedens skel/ lejemålsgrænse.
Delområde 2 må kun anvendes til erhvervshavn i form af logistik-,
container-, bulk-, oplags-, genanvendelses- og fremstillingsvirksomheder og tekniske anlæg til områdets forsyning, herunder sendemaster og anlæg til nedkøling. Dertil for et havneområdes drift
nødvendige anlæg som kaj- og pieranlæg, losseanlæg, transportanlæg (båndanlæg, rørledninger).
Der må i tilknytning til virksomhederne og i eksisterende kontorbygning på matr. nr. 102 Stubbæk, Ensted etableres administration,
servicevirksomheder, kantine og i tilknytning hertil catering, laboratorier og mandskabsfaciliteter, herunder overnatningsfaciliteter.
I området må der desuden etableres parkeringspladser og afskærmende anlæg som støjvolde, afskærmningsmur, tanksgårdsvolde,
sikringshegn og beplantningsbælter.
Inden for området kan opføres transformerstationer eller andre tekniske fælles installationer, herunder solenergianlæg til områdets forsyning.
Der må ikke etableres boliger, institutioner, publikumsorienterede
serviceerhverv og detailhandelsbutikker.
3.5 Område 3 udlægges til rekreativt grønt område i form af strand
og beplantningsbælte.

3.6

Område 4 udlægges til rekreativt grønt område i form af strandeng
eller lignende.

4 Udstykning
4.1

6

Grunde indenfor området må ikke udstykkes mindre end 1.000 m².
Undtaget herfra er udstykning til anlæg til områdets forsyning. Le-
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jemål og sokkellejemål er ligeledes undtaget fra udstykningsbestemmelsens mindste grundstørrelse.

5 Veje, stier og parkering
5.1

Der skal sikres areal til udlæg af en vej A-B i bredde af mindst 9
meter og kørebane med bredde på mindst 7 meter og en vej C-D-E i
bredde af mindst 9 meter og med kørebane med bredde på mindst 7
meter i princippet som vist på kortbilag 3.
Øvrige veje til intern betjening af havneområdet kan udlægges efter
behov i bredde af mindst 9 meter og med kørebanebredde på mindst
7 meter.
Veje, der skal anvendes til kørsel med mobilkraner skal anlægges i
bredde af mindst 12 meter.
Mindre stikveje, der ikke skal anvendes til lastbilkørsel, skal udlægges i bredde af mindst 7 meter og kørebanebredde på mindst 5,5
meter.
Der kan anlægges interne fortove, gangstier og cykelstier efter be
hov.-

5.2

Der udlægges areal til stien a-b i en samlet bredde på 4 meter. Stien
a-b må desuden anvendes til vejadgang til sommerhusene på matr.
nr. 58 Hostrupskov, Sdr. Hostrup.

5.3

Inden for delområde 1 og 2 skal der etableres parkeringspladser
svarende til 1 parkeringsplads pr. 500 m² etageareal produktionsvirksomhed, lagerhal, silo og lignende og 1 parkeringsplads pr. 100
m² etageareal til kontor, administration, kantine, mandskabsfaciliteter og laboratorier og lignende. Tankanlæg, rørkonstruktioner o. lign.
indgår ikke i parkeringskravet.
Parkeringspladser skal tilvejebringes på den enkelte ejendom eller
som samlede parkeringspladser inden for lokalplanområdet.

6 Bebyggelsens omfang og placering
Delområde 1
6.1

Bebyggelsesprocenten for delområdet under ét må ikke overstige 50.
På den enkelte matrikel eller ved udlejning/ udstykning af sokkelgrund må bebyggelsesprocenten for det enkelte grund/lejemål ikke
overstige 100.

6.2

Bebyggelsen må ikke placeres nærmere skel til vej end 2,5 meter,
dog 0 meter ved mindre interne veje.

6.3

Bebyggelsen må ikke have en højde, der overstiger kote 52,5 meter (DVR90) i byggefelt 1a, 27,5 meter (DVR90) i byggefelt 1b og 25
meter (DVR90) i byggefelt 1c som vist på kortbilag 3.

6.4

Intet punkt på skorstene må overstige kote 152,5 meter (DVR90).

6.5

Faste kraner, laste og losseanlæg må ikke gives en højde, der overstiger kote 82,5 meter (DVR90).

6.6

Sendemaster må ikke gives en højde, der overstiger kote 62,5 meter
(DVR90).
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6.7

Bygninger, anlæg eller konstruktioner skal placeres i en afstand til
tankanlægget på matr. 285c Stubbæk, Ensted svarende til mindst
højden på disse uanset bestemmelserne i §§ 6.3-6.6.

6.8

Der må maksimalt bygges 25 m3 pr. m² grundareal. Bestemmelsen
gælder ikke ved lejemål/sokkelgrund.

Delområde 2
6.9

Bebyggelsesprocenten på den enkelte matrikel må ikke overstige 50.
Ved udlejning/udstykning af sokkelgrund må bebyggelsesprocenten
for det enkelte lejemål ikke overstige 100.

6.10

Bebyggelsen må ikke placeres nærmere skel til vej end 2,5 meter.

6.11

Bebyggelsen må ikke have en højde, der overstiger kote 27,5 meter
(DVR90) i bygefelt 2a og 2c og kote 35 meter (DVR90) i byggefelt
2b, som vist på kortbilag 3.

6.12

Intet punkt på skorstene må overstige kote 62,5 meter (DVR90).

6.13

Faste kraner, laste- og losseanlæg må ikke gives en højde der overstiger kote 82,5 meter (DVR90).

6.14

Sendemaster må ikke gives en højde, der overstiger kote 72,5 meter (DVR90), i byggefelt 2b dog op til kote 80.

6.15

Der må maksimalt bygges 12,5 m3 pr. m² grundareal. Gælder ikke
lejemål/sokkelgrund.

Fælles for delområde 1 og 2
6.16

Al ny bebyggelse skal overholde en afstand på mindst 5 meter til
naboskel eller placeres i naboskel. Tilsvarende gælder i forhold til le
jemålsgrænser. Ny bebyggelse må sammenbygges i skel og lejemålsgrænse. Se note*.

*note. Sammenbygning i skel og lejemålsgrænse må kun ske efter gældende
byggelovgivning med hensyn til brandsikring mv.
6.17

Al anden bebyggelse, såsom skure og overdækninger, må placeres
mellem vejskel og byggelinjer og med et etageareal på maks. 150
m² og en maks. højde på 10 meter.

6.18

Der må etableres solceller på terræn såfremt disse ikke gives en
højde, der overstige 4 meter.

Sokkelkote
6.19 Ny bebyggelse skal opføres med en sokkelkote på min. 2,5
meter (DVR90) eller sikres mod oversvømmelse i op til kote 2,5 meter (DVR90) enten med vandtæt sokkel, jordvold eller betonkanteller vandtætte skotter i port og døråbninger, der kan lukkes ved over
svømmelse.
Delområde 3 og 4
6.20

8

Inden for delområde 3 og 4 kan der ikke opføres ny bebyggelse.
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7 Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1

Bygninger skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning og opdeling, materiale- og farvevalg udformes på en sådan
måde, at bygningerne får et enkelt og funktionelt udseende.

7.2

Facaderne skal opføres i følgende materialer eller kombination heraf:
tegl, beton, træ, stål og glas og kan begrønnes.
Tag og facader må kun udføres i dæmpede farver. Det vil sige jordfarver, grå, hvid og sort. Der må ikke anvendes signalfarver.
Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer til tag og
facader. Solenergianlæg er undtaget fra bestemmelsen.

7.3

Tankanlæg er undtaget bestemmelserne i § 7.1 og 7.2 idet særlige
specificerede EU-BAT krav (Best Available Techniques) skal kunne
overholdes.

7.4

Der må etableres facadeskilte med dimensionerne maks. 2 meter x 5
meter. Skilte, der vender mod vandet, må ikke belyses.

Fritstående skilte
7.5

Ved indgangen til erhvervsområdet må der opstilles én skiltevæg
med firmanavne og logoer for firmaer med faktisk adresse i området.
Skiltevæggen må etableres med en højde på maks. 5 meter og en
bredde på maks. 7 meter.

7.6

Der må desuden opstilles et skilt med dimensionerne maks. 1 x 2
meter ved indkørsel til hver erhvervsejendom med firmanavn.

7.7

Skiltene jf. §§ 7.5 og 7.6 må ikke udføres med blinkende og blændende belysning.

7.8

Der kan endvidere ske opsætning af nødvendige skilte angående
havnesikring, krav til værnemidler, info om videoovervågning m.v.

8 Ubebyggede arealer
8.1

Ubebyggede arealer kan befæstes.

8.2

De inden for kortbilag 2 og 3 viste beplantningsbælter skal fortsat
opretholdes og skal suppleres med yderligere beplantning.
Beplantningsbælterne skal ved nyplantning eller ved supplerende beplantning udføres med en blanding af træer og buske af egnstypiske
løvfældende træarter og buske.

Trådhegn
8.3

Der må etableres et sikkerhedshegn omkring havneområdet i hen
hold til den til en hver tid gældende Bekendtgørelse om sikring af
havnefaciliteter.
Ved etablering af nye sikkerhedshegn mod Flensborgvej og Var næsvej skal disse skjules i beplantningsbæltet vist på kortbilag 2.
Derudover må der opsættes trådhegn inden for delområde 1-2.
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Støjafskærmning
8.4

Eksisterende støjafskærmningsmur (miljømur) må i delområde 1
og 2 opretholdes og udbygges i en maksimal højde på 25 meter
langs delområdegrænsen mellem delområde 1 og 2 som vist på kort
bilag 3.

8.5

Der kan opføres støjhegn og støjvolde indenfor lokalplanområdet.
Støjhegn og støjvolde langs lokalplanområdets grænse mod Flensborgvej, Varnæsvej og udløbskanalen skal beplantes. Støjvolde må
ikke have en hældning, der overstiger 1:2.

Terrænregulering og kølekanal
8.6

Inden for delområde 1 og 2 må der kun foretages terrænregulering
på op til +/- 3 meter. Støjvolde og tankgårdsvolde omkring virksomheder er undtaget fra denne begrænsning.

8.7

Der må ved opfyldning af kølekanalerne foretages større terræn
regulering end den i § 8.6 tilladte, således at det opfyldte areal får
samme terrænkote som det omgivne terræn. Kølekanalen mellem
fjorden og vejbroen ved punkt E vist på kortbilag 3 må ikke fyldes
op.

8.8 Terrænregulering inden for delområde 3 og 4 er ikke tilladt.
Belysning
8.9

Vejbelysning må kun udføres som afskærmet nedadrettet lys. Arbejdslys må etableres som rettet belysning, der ikke må blænde
naboområderne.

8.10

Der skal kunne opsættes belysning, der er nødvendig for skibes navigation ind og ud af havnen og dette er undtaget fra krav om nedadrettet lys i § 8.9.

9 Miljøklasser
9.1

Miljøklasse 7 virksomheder må kun placeres i område udlagt til klasse 4-7 i virksomheder i delområde 1.
Miljøklasse 6 virksomheder må kun placeres i området udlagt til
klasse 4-7 samt 4-6 i delområde 1.
Miljøklasse 5 virksomheder må kun placeres i område udlagt til klasse 4-7 samt 4-6 i delområde 1 eller udlagt til klasse 2-5 i delområde
2.
Miljøklasse 4 virksomheder må kun placeres i område udlagt til klasse 4-7 samt 4-6 i delområde 1 eller udlagt til klasse 2-5 i delområde
2.
Miljøklasse 3 virksomheder må kun placeres i område udlagt til klasse 2-5 i delområde 2.
Miljøklasse 2 virksomheder må kun placeres i område udlagt til klasse 2-5 i delområde 2.
Såfremt en virksomhed investerer i teknologi, der nedsætter miljø
belastningen på naboområder i forhold til støj, vibrationer eller lugt,
kan den i særlige tilfælde lokaliseres i et område udlagt til en lavere
miljøklasse.
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10 Forudsætning for ibrugtagning
10.1
10.2
10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der etableret anlæg til
håndtering af regn- og overfladevand, herunder eventuel olieudskiller eller lignende.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 5 nævnte p-pladser er
etableret.
Ny erhvervsbebyggelse eller udendørs erhvervsarealer må ikke tages
i brug førend de krav om afværgeforanstaltninger, der kan være stillet i byggetilladelse, miljøgodkendelse eller VVM-tilladelse, er etableret.
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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
Beslutning om fornyet høring af forslag til Lokalplan nr. 96 er vedtaget af
Aabenraa byråd den 24. juni 2020.
Forslaget er offentliggjort den 2. september 2020.
Pbv.
Thomas Andresen			
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Figur 1. Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet omfatter området omkring Ensted Havn, beliggende i
udkanten af Aabenraa, syd for byen. Havnearealet på 61 ha ligger øst for
Flensborgvej og landsbyen Styrtom. Havneområdet har en 400 meter lang
kajkant ud mod Aabenraa Fjord og sammen med den store vanddybde, gør
det planområdets beliggenhed oplagt for anløb af større og mindre skibe.
Der er mod vest 300 meter kajkant, men med en mindre vanddybde. Den
store vanddybde på op til 18 meter giver således fortsat mulighed for skibsanløb af meget store skibe. Arealerne med de tidligere kullagre og læssekranerne ved nordkajen er velegnede til nye bulkaktiviteter og omladning af
mange typer af gods.
Baggrund og formål
Baggrunden for omdannelsen af arealerne omkring Enstedværket, er DONG
Energys, nu Ørsteds beslutning om at stoppe el- og varmeproduktionen på
værket. Enstedværkets Blok EV2 og Blok EV3 er nu nedrevet, da der ikke
længere skal drives kraftværk på området.
Det er planens formål at udlægge hovedparten af området til erhvervshavn
og erhvervsvirksomheder i miljøklasse 4-6 og 4-7 jf. Håndbog om miljø og
planlægning og et område syd og vest herfor til erhvervsvirksomheder i miljøklasse 2-5. Desuden skal planen sikre, at området kan anvendes til større
bygningsvolumener og virksomheder, som er oplagte til denne beliggenhed.
I den forbindelse fastlægges, hvor i området virksomheder i de forskellige
miljøklasser må placeres. Lokalplanen skal endvidere sikre offentlighedens
adgang til strandarealet øst for erhvervshavnen.
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Genfremlæggelse
Et forslag til lokalplan nr. 96 og forslag kommunetillæg nr. 7 var fremlagt
fra den 10. oktober. 2019 – 27. november 2019. I forbindelse med høringen
indkom der en del høringssvar. Disse har givet byrådet anledning til at fremlægge forslaget på ny med de ændringer, som blev vedtaget på byrådsmødet
den 24. juni 2020.
Erhvervsstrategier
Med lokalplanlægningen for Ensted Havn ønsker Aabenraa Kommune også at
understøtte Vækststrategi 2018-2030 og at etablere et muligt springbræt for
realiseringen af Datacenterstrategiens indsatser for tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser inden for datacenterindustriens værdikæder. Heri
ligger også implicit, at markedet for private investeringer i Aabenraa Industrihavn ikke udelukkende er lokalt, regionalt eller nationalt, men i højgrad
internationalt.
Aabenraa Industrihavn
Med overtagelsen af de store arealer ved Ensted Havn er Aabenraa Havn klar
til at medvirke til omstillingen fra sort til grøn profil, under navnet Aabenraa
Industrihavn A/S.
Bæredygtighed skal være omdrejningspunkt for at udviklingen går godt
i tråd med nye klimaaftaler samt kommunes strategi for bæredygtighed.
Lokalplanen skal favne den nuværende dybvandshavn og kommende virksomheder, som pga. omfang i miljøbelastning ligger i miljøklasse 6 og 7 og
virksomheder i inden for clean-tech og recycling (genanvendelse). I den
nuværende administrationsbygning åbnes mulighed for at skabe et innovativt hus, hvor virksomheder, der udvikler og forsker i affaldsteknologier og
genanvendelse med kan anvende de fleksible kontorlokaler og meget gode
laboratoriefaciliteter i kontorbygningen. På havnearealerne vil virksomhederne have større arealer til rådighed, hvor forskningsresultaterne kan afprøves
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Figur 2. Luftfoto over eksisterende forhold. Lokalplanens afgrænsning er
markeret med en hvid stiplet linje.
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i praksis.
Det kan for eksempel være en virksomhed, der vil undersøge bæredygtige
metoder til at omdanne affald til råstoffer. Man kan starte forsøget i laboratoriet, og derefter bygge et ”lille skala” produktionsapparat ude på arealerne,
hvor man kan teste metoden, inden disse etableres i fuld skala.
Den nuværende kølevandskanal er oplagt til bl.a. afprøvning af nye teknologier samt forskning i f.eks. oprensning af mikroplast i havvand, køleteknologi
mm. Det vil f.eks. være muligt at lave forsøgsbassiner, hvor der kan simuleres forskellige forhold ift. vandgennemstrømning, tilsatte rensende organismer mv.
Vækststrategi 2018-2030
Aabenraa Kommunes succes med at tiltrække digitale virksomheder fra en
global vækstbranche beskrives i vækststrategien som en oplagt base og
vækstpotentiale i forhold til samarbejder med og tiltrækning af underleverandører og følgeindustri inden for datacenterindustrien. Det gælder både
byggeprocessernes aktører og de mange underleverandører i værdikæden
inden for køleteknologi, IT og fiber, strømforsyning og energieffektivitet,
udnyttelse af overskudsvarme, transport og logistik samt genanvendelse.
Målsætningen for 2030 er, at Aabenraa Kommune har udbygget og udnyttet
de erhvervsmæssige digitale muligheder.
Datacenterstrategi 2022
Datacenterstrategiens andet delmål er at skabe grobund for tiltrækning og
udvikling af følgeindustri frem mod 2022. I forhold til Aabenraa Industrihavn og lokalplanens miljømæssigt betingede anvendelsesregister er der en
oplagt mulighed for at understøtte datacenterstrategien. Det gælder særligt
indenfor cleantech, energieffektivitet, digital infrastruktur og genanvendelse
(recycling) og særligt i segmenter af virksomheder, der leverer specialiserede teknologier og løsninger til datacenterindustrien.
Eksisterende forhold
Ensted Havn rummer i dag en større kulhavn, en oliehavn samt ubebyggede
arealer. Kraftværket, som i sin tid medførte etablering af Ensted Havn, er nu
nedrevet. Størstedelen af lokalplansområdet ejes af 3 ejere: Aabenraa Industrihavn A/S (Aabenraa Havn), Aabenraa Industripark og Ensted Oil Terminal
(EOT). En mindre del af området er privatejet, idet matrikel nr. 135 Stubbæk, Ensted langs Flensborgvej er anvendt til syv mindre fritidshuse.
Enstedværket har ikke været i drift siden 2013. Enstedværkets blokke EV2
og EV3 er nu nedrevet. Værkets 180 meter høje skorsten forventes nedrevet
inden længe. Ensted Bulk Terminal er overtaget af Aabenraa Havn og rummer det store losseanlæg til kul ved den nordlige kaj, Denne er afskærmet
mod vest og delvis mod syd af en 25 meter høj betonmur (miljømur). Muren
var opført for at beskytte de omkringliggende arealer mod støv- og støjgener fra kullagrene. Kulhavnsaktiviteterne udfases inden for en kort årrække.
Gennem området løber en tidligere køle- og vandindtagskanal, som adskiller
havnearealet fra området omkring Laksemøllebækken.
På matrikel 385c ligger tankanlægget Ensted Oil Terminal. Olietankene har
en højde på ca. 20 meter og er dermed delvist skjult af et omkringliggende
beplantningsbælte og tankvoldsanlæg i form af dige. Da EOT er en risikovirksomhed, er den omgivet af en 500 meter bred konsekvenszone. EOT ejer
også det tilhørende pieranlæg mod nord. Den sydlige del af EOTs areal har
tidligere været anvendt til fiskeopdræt, men dette er afviklet for år tilbage
og tilhørende lokalplan er ophævet.
Strandarealet øst for olieanlægget er ejet af Aabenraa Industripark og frem-
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står i dag grønt og rekreativt. Aabenraa Industripark ejer ligeledes området
med det nu nedrevne EV3. På arealet, der er ejet af Aabenraa Industrihavn
ligger 5.000 m² kontorarealer. Herudover er der en række værkstedsbygninger, haller og en kantine med køkkenfaciliteter.
Lokalplanområdet vejbetjenes primært fra Flensborgvej via portneranlægget.
Den anden indgang til området fra Varnæsvej, som også anvendes af gæster
til badestranden syd for området, betjener pt. EOT.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet er vist på modstående kort og omfatter matr. nr. 102, 123,
135, 247, 385a, 385b, 385c, 385d, 385e, 385f, 703 og 1030 alle Stubbæk,
Ensted ejerlav.
Området afgrænses af Aabenraa Fjord og området omkring Laksmøllebækken samt Hostrupskov. Varnæsvej afgrænser lokalplanområdet mod syd,
mens området mod vest afgrænses af Flensborgvej mod landsbyen Styrtom.
Langs vandet ligger en mindre sommerhusbebyggelse, og en beboelsesejendom meget tæt på planområdet (Laksmølle).
Lokalplanområdet er beliggende i både byzone og landzone. Den fremtidige
zonestatus er byzone og ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan
overgår de mindre landzonearealer inden for lokalplanområdet til byzone.
Som det ses på kortbilag 1 er det et mindre areal langs strandkanten, en
opfyldt dok inde på området, samt et mindre areal som fremover skal anvendes til parkering eller erhvervsformål, der overgår fra landzone til byzone. Arealerne hører naturligt med til havneområdet og bør derfor overgå til
byzone.
Områdets anvendelse
Området opdeles i fire delområder, med tilhørende anvendelsesbestemmelser. Delområderne ses på kortbilag 1.

Figur 3. Betonmur som skærmer mod støj- og støvgener fra kullagret.
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Delområde 1
Delområde 1 udgør matr. nr. 385a, 385b, 385c, 703 og 385e, samt 385f.
Delområde 1 udlægges til erhvervshavn og erhvervsformål med mulighed for
virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Området må kun anvendes til
erhvervshavn og erhvervsformål i miljøklasse henholdsvis 4-6 og 4-7 efter
Håndbog om miljø og planlægning med maksimale støjgrænseværdier på
70-70-70 dB(A) (dag/aften/nat) i virksomhedens skel/ lejemålsgrænse.
Området må således anvendes til logistik-, container-, bulk-, oplags-, genanvendelses- og fremstillingsvirksomheder samt tekniske anlæg til områdets
forsyning som sendemaster og anlæg til nedkøling. Dertil for et havneområdes drift nødvendige anlæg som kaj- og pieranlæg, broklapper, laste – og
losseanlæg, transportanlæg (båndanlæg, rørledninger), samt miljøanlæg og
olieudskillere.

Miljøklasser
Vejledende afstand til
miljøfølsomme anvendelser og
eksempler på virksomheder.
Miljøklasse 1
Afstand: 0 meter
Butikker, liberale erhverv,
kontorer
og småværksteder
Miljøklasse 2
Afstand: 20 meter
Bogbinderier,
elektronikværksteder,
laboratorier
Miljøklasse 3
Afstand: 50 meter
Håndværksprægede virksomheder
og visse servicevirksomheder

Der må i tilknytning til de enkelte virksomheder, eller som følge- eller underleverandørvirksomheder, etableres administration, laboratorier og kantine-,
velfærds- og mandskabsfaciliteter.
I området må der desuden etableres parkeringspladser og afskærmende
anlæg som støjvolde, tankgårdsvolde, afskærmningsmur, sikringshegn og
beplantningsbælter.
Inden for området kan opføres transformerstationer eller andre tekniske
fælles installationer.

Delområde 1

30

0

50

m

Delområde 3

Miljøklasse 4
Afstand: 100 meter
Levnedsmiddelvirksomheder,
overfladebehandlende
virksomheder, herunder
autolakerier
Miljøklasse 5
Afstand: 150 meter
Maskinfabrikker, betonfabrikker,
farve- og lakindustri

0

m

0

15

m

m

Miljøklasse 4-7

30

0

m

0

50

Boligområde
Miljøklasse 4-6

Miljøklasse 6
Afstand: 300 meter
Asfaltfabrikker, slagterier,
større maskin- og betonfabrikker
og jernstøberier, foderstoffabrikker

Miljøklasse 2-5

Delområde 2

150

m

Boligområde
Miljøklasse 7
Afstand: 500 meter
Affaldsbehandlingsanlæg, værfter,
Figur 4. Illustration med zonering af miljøklasser i lokalplanområdet
Signaturforklaring:
og kraft- og stålvalseværker
og Område
afstande til nærliggende
boligområder. Med rødt er vist nuværende
Plantebælte
Delområde
miljømur.

Miljøklasse 2-5
Miljøklasse 4-6
Miljøklasse 4-7

Miljømur
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Figur 5 Luftfoto over området fra før nedrivning af EV2 og EV3
Der må ikke etableres boliger, institutioner, publikumsorienterede serviceerhverv og detailhandelsbutikker. Der må ikke etableres overnatningsfaciliteter.
Der må ved opførelse og indretning af nye virksomheder ikke etableres aktiviteter, der medfører risiko for såkaldt dominoeffekt i forhold til eksisterende
og fremtidige risikovirksomheder inden for lokalplanområdet.
Delområde 2
Delområde 2 udlægges til erhvervshavn og herunder erhvervsformål i form
af virksomheder og anlæg i miljøklasse 2-5 efter håndbog om miljø og planlægning og må anvendes af virksomheder med belastning for omgivelserne
med med maksimale støjgrænseværdier på 60-60-60 dB(A) (dag/aften/nat)
i virksomhedens skel/ lejemålsgrænse.
Delområde 2 må kun anvendes til erhvervshavn i form af logistik-, container-, bulk-, oplags-, genanvendelses- og fremstillingsvirksomheder og
tekniske anlæg til områdets forsyning, herunder sendemaster og anlæg til
nedkøling. Dertil for et havneområdes drift nødvendige anlæg som kaj- og
pieranlæg, losseanlæg, transportanlæg (båndanlæg, rørledninger.
Der må i tilknytning til virksomhederne og i eksisterende kontorbygning på
matr. nr. 102 Stubbæk, Ensted etableres administration, servicevirksomheder, kantine og i tilknytning hertil catering, laboratorier og mandskabsfaciliteter, herunder overnatningsfaciliteter. I området må der desuden etableres
parkeringspladser og afskærmende anlæg som støjvolde, afskærmningsmur,
tanksgårdsvolde, sikringshegn og beplantningsbælter.
Inden for området kan opføres transformerstationer eller andre tekniske fælles installationer og solenergianlæg til områdets forsyning.
Der må ikke etableres boliger, institutioner, publikumsorienterede serviceerhverv og detailhandelsbutikker.
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Delområde 1 og 2
Bestemmelserne vedrørende forbud mod etablering af nye boliger, institutioner og publikumsorienteret service i området skal bl.a. sikre drifts- og
udvidelsesmulighederne for nuværende risikovirksomhed EOT og eventuelle
fremtidige risikovirksomheder.
Udvidelse af eksisterende risikovirksomhed eller nye risikovirksomheder kan
medføre fornyet planlægning og der vil som hovedregel skulle gennemføres
en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM).
Nye risikovirksomheder skal i givet fald placeres i delområde 1 og kun den
del af området, der må anvendes til miljøklasse 4-7 virksomheder. Ved
placering af nye risikovirksomheder i området skal planmyndigheden iagttage arealanvendelsen inden for minimum 500 meter af en risikovirksomhed
(generel planlægningszone). Der kan som udgangspunkt ikke placeres nye
arealer til følsomme anvendelser inden for denne zone.
Der er i delområde 1 udlagt en bufferzone, som skal friholdes for erhverv.
Denne udgør nuværende beplantning og udløbskanal. Såfremt kanalen opfyldes kan arealerne dog medregnes i bebyggelsesprocenten og også anvendes
til f.eks. vejformål.
Delområde 3
Delområde 3 udgøres af strandarealet, matr. nr. 385d. Strandarealet udlægges til offentligt rekreativt grønt område med strand, beplantningsbælte og
stiadgang til området.
Delområde 4
Delområde 4 udgøres af matr. nr. 135 med eksisterende fritidshuse. Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt grønt område i form af strandeng
eller lignende. Anvendelsen af fritidshusene kan fortsætte, da der er tale om
eksisterende lovlige forhold. Det vil derfor påvirke lokalplanområdets anvendelse indtil anvendelsen af fritidshusene ophører. Såfremt fritidshusanvendelsen på matr. 135 Stubbæk, Ensted i delområde 4 ophører, retableres med
arealerne i græs og anden naturlig strandvegetation samt strand.
Der må således ikke opføres ny bebyggelse i delområde 3 og 4.
Zonering
For at sikre de omkringliggende boligområder mod gener fra havnens virksomheder, zoneres området. Delområde 1 og 2 zoneres som vist på kortbilag
2. Zoneinddelingen tager udgangspunkt i Håndbog om Miljø og planlægnings
inddeling af virksomheder i 7 miljøklasser. Se også side 16.

Oversigt over vejledende
afstande mellem boliger og
virksomhedstyper i forskellige
miljøklasser. Se også
eksempler på virksomheder på
side 16.

Virksomhederne kan i særlige tilfælde gennem miljøinvesteringer placeres i
et område med en lavere miljøklasse. Der kan også være miljøklasse 7 virksomheder, som ikke kan etableres i lokalplanområdet, da miljøbelastningen
kræver en så stor afstand til boligområder, at de skal ligge uden for havnens
nuværende udstrækning (landareal).
Udstykning
Lokalplanen muliggør udstykning, arealoverførsel og sammenlægning. Den
mindste tilladte grundstørrelse er 1.000 m². Grunde til anlæg for områdets
forsyning og sokkelgrunde kan udstykkes mindre end 1.000 m².
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Veje, stier og parkering
Området skal vejbetjenes dels fra syd af Varnæsvej (benævnt vej C-D på
kortbilag 2) og dels fra vest af Flensborgvej via eksisterende portneranlæg
(benævnt punkt A).
Såfremt der etableres anden adgang til EOT og nuværende vejbro over den
østlige kølekanal nedlægges, kan dele af vejen C-D fra nedgraderes til kun at
vejbetjene strandarealet i delområde 3 og den mindre parkeringsplads ved
broen ind til EOT. Vejadgangen til de rekreative arealer skal således fortsat
foregå fra Varnæsvej, som den gør i dag.
Nuværende stiforbindelse (a-b som vist på kortbilag 3) til de rekreative arealer skal opretholdes. Stien må desuden anvendes til vejadgang til sommerhusene på matr. nr. 58 Hostrupskov, Sdr. Hostrup.
Muligheden for at krydse kanalen til fods ved stranden fastholdes via nuværende træbro ved udløbskanalens udløb i fjorden. Dette sikrer fortsat en
logisk og overskuelig adskillelse af funktioner.
Parkeringspladser skal tilvejebringes på den enkelte ejendom eller som samlede parkeringspladser inden for lokalplanområdet.
Inden for delområde 1 og 2 skal der etableres parkeringspladser svarende til
1 parkeringsplads pr. 500 m² etageareal produktionsvirksomhed, lagerhal,
silo og lignende og 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal til kontor, administration, kantine, mandskabsfaciliteter og laboratorier og lignende. Tankanlæg, rørkonstruktioner o. lign. indgår ikke parkeringskravet.
Parkeringspladser skal tilvejebringes på den enkelte ejendom eller som samlede parkeringspladser inden for lokalplanområdet.

Bebyggelsens omfang og placering
Byggemulighederne skal fremtidssikre havneområdet med mulighed for at
opføre store bygningsvolumener og samtidig sikre hensyn til de omkringliggende boligområder. Princippet er derfor, at der tillades højere og tættere
byggeri på den yderste del af havnearealet i delområde 1, mens bygningshøjden og tætheden nedtrappes i delområde 2 og den sydlige og østlige del
af delområde 1, som ligger tættest mod boligområderne.
Delområde 1
Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 50. Ved
udstykning/ udlejning af sokkelgrund må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund/ lejemål ikke overstige 100.
Bebyggelsen må ikke placeres nærmere skel til vej end 2,5 meter, dog 0
meter ved mindre interne veje.
Ny bebyggelse må i byggefelt 1a ikke opføres med en højde, der overstiger kote 52,5 meter (DVR90. Ny bebyggelse i byggefelt 1b må ikke opføres
med en højde, der overstiger kote 27,5 meter (DVR90) og ny bebyggelse i
byggefelt 1c må ikke opføres med en højde der overstige 25 meter (DVR90).
Byggefelt 1a, 1b og 1c fremgår på kortbilag 3.
Intet punkt på skorstene må overstige kote 152,5 meter (DVR90). Ved etablering af nye faste kraner, laste- og losseanlæg må disse ikke gives en højde,
der overstiger kote 82,5 meter (DVR90) Kraner med gummihjul kan ikke reguleres af lokalplanen. Sendemaster må ikke gives en højde, der overstiger
kote 62,5 meter (DVR90)
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Bygninger, anlæg eller konstruktioner skal placeres i en afstand til tankanlægget på matr. 285c Stubbæk, Ensted svarende til mindst højden på disse
uanset lokalplanens højde bestemmelser for byggeri. Dette skal sikre at bygninger og konstruktioner ikke ved uheld kan skade tankanlægget og dermed
medføre risiko for kollaps og udslip.
Der må maksimalt bygges 25 m3 bebyggelse pr. m² grundareal. Bestemmelsen gælder dog ikke, når der opføres bebyggelse på lejemål/sokkelgrund.
Delområde 2
Bebyggelsesprocenten på den enkelte matrikel må ikke overstige 50. Ved
udlejning/udstykning af sokkelgrund må bebyggelsesprocenten for det enkelte lejemål ikke overstige 100.
Bebyggelsen må ikke placeres nærmere skel til vej end 2,5 meter.
Bebyggelsen må ikke opføres en højde der overstiger kote 27,5 meter
(DVR90) i byggefelt 2a og 2c og kote 35 meter i byggefelt 2b, som vist på
kortbilag 3. Intet punkt på skorstene må overstige kote 62,5 meter (DVR90).
Faste kraner, laste og losseanlæg må ikke gives en højde der overstiger kote
82,5 meter (DVR90). Sendemaster må ikke gives en højde, der overstiger
kote 72,5 meter(DVR90), i byggefelt 2b dog op til kote 80.
Der må maksimalt bygges 12,5 m3 pr. m² grundareal. Dette gælder dog ikke
ved lejemål/sokkelgrund på samme måde som i delområde 1.
Fælles for delområde 1 og 2
Ny bebyggelse skal overholde en afstand på mindst 5 meter til naboskel eller
placeres i naboskel. Tilsvarende gælder i forhold til lejemålsgrænser. Ny bebyggelse må dog sammenbygges i skel og lejemålsgrænse. Sammenbygning
i skel og lejemålsgrænse må kun ske efter gældende byggelovgivning med
hensyn til brandsikring mv.
Al anden bebyggelse, såsom skure og overdækninger, må placeres mellem
vejskel og byggelinjer, med et etageareal på maks. 150 m² og en maks. højde i kote 12,5 meter (DVR90).
Solenergianlæg på terræn må ikke opføres med en højde, der overstiger 4
meter.
Ny bebyggelse skal opføres med en sokkelkote på min. 2,5 meter (DVR90)
eller sikres mod oversvømmelse i op til kote 2,5 meter (DVR90) enten med
vandtæt sokkel, jordvold eller betonkant. Bebyggelse kan tillades opført med
en lavere sokkelkote /gulvkote end 2,5 meter, hvis bygningen sikres mod
oversvømmelse i op til kote 2,5 meter (DVR90) enten med vandtæt sokkel,
jordvold eller betonkant samt vandtætte skotter i port og døråbninger, der
kan lukkes ved oversvømmelse. Derved gives mulighed for at der kan køres
ind i haller og bygninger i samme niveauplan som omgivelserne, men der
kan lukkes af i forhold til en højvandssituation.
Delområde 3 og 4
I delområde 3 og 4 er der ingen mulighed for nyt byggeri.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Som erhvervsområde vil der være behov for at kunne opføre mange typer af
bygninger og konstruktioner. For at sikre en nogenlunde ensartet fremtræden skal bebyggelsens facader med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning og opdeling, materiale og farvevalg medvirke til, at bygningerne
får et enkelt og funktionelt udseende.
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Facaderne skal opføres i følgende materialer eller kombination heraf: tegl,
beton, træ, stål og glas og kan begrønnes. På grund af kystnærheden må
tag og facader må kun udføres i dæmpede farver. Det vil sige jordfarver, grå,
hvid og sort. Der må ikke anvendes signalfarver.
Der må ligeledes ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer til tag
og facader, da bygningerne på grund af f. eks store volumener og synligheden på store afstand ikke må medføre gener i form af blænding i omgivelserne. Solenergianlæg er undtaget fra bestemmelsen.
Tankanlæg er undtaget bestemmelserne i § 7.1 og 7.2 idet særlige specificerede EU-BAT krav (Best Available Techniques) skal kunne overholdes.
Skilte
Der må etableres facadeskilte med dimensionerne maks. 2 meter x 5 meter.
Skilte, der vender mod vandet, må ikke belyses.
Ved indgangen til erhvervsområdet må der opstilles én skiltevæg med firmanavne og logoer for firmaer med faktisk adresse i området. Dette skal sikre,
at skiltningen af hvilke virksomheder, der er i området kan samordnes på et
skilt og der derved opnås en god helhedsvirkning ved indkørslen til området.
Skiltevæggen må etableres med en højde på maks. 5 meter og en bredde på
maks. 7 meter.
Der må desuden opstilles et skilt med dimensionerne maks. 1 x 2 meter ved
indkørsel til hver erhvervsejendom med firmanavn. Skiltene må ikke udføres
med blinkende og blændende belysning.
Der kan endvidere ske opsætning af nødvendige skilte angående havnesikring, krav til værnemidler, info om videoovervågning m.v.

Ubebyggede arealer
Beplantningsbælte
Langs Flensborgvej, Varnæsvej og langs udløbskanalen udlægges beplantningsbælter, som vist i princip på kortbilag 2 og 3. Derudover udlægges et
beplantningsbælte på det grønne rekreative strandareal mod øst i delområde
3, ligeledes vist på kortbilag 2 og 3.
Beplantningsbælterne har til formål at give området en grøn karakter ud
mod omgivelserne med boligområder og det åbne landskab. Størsteparten af
den afskærmende beplantning eksisterer allerede i dag, men skal kunne suppleres med yderligere beplantning de steder, hvor bredden og højden ikke er
så stor. Nyplantning eller ved supplerende beplantning skal udføres med en
blanding af træer og buske af egnstypiske løvfældende træarter og buske.
Der er ikke noget hindring for at der anvendes planter, der kan være med, at
understøtte biodiversiteten i området.
Hegn og sikkerhedshegn
Der vil skulle etableres et sikkerhedshegn omkring havneområdet i henhold
til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter.
Ved etablering af nye sikkerhedshegn mod Flensborgvej og Varnæsvej skal
disse skjules i beplantningsbælterne. Der er ingen begrænsninger i forhold til
at opsætte trådhegn inde på havneområdet.
Støjafskærmning
For at beskytte naboområderne mod støjgener, må der inden for område 1
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opføres en 25 meter høj mur langs delområdeafgrænsningen mellem delområde 1 og 2, dels i form af den nuværende miljømur eller supplering af denne. Denne benævnes miljømur på kortbilag 2. Anden støjafskærmning kan
etableres i form af støjhegn eller støjvolde. Placeres disse langs lokalplanområdets grænse, skal disse begrønnes, mens der ikke er krav om støjhegn og
støjvolde inden for lokalområdets skal begrønnes.
Terrænregulering
Inden for delområde 1 og 2 må der kun foretages terrænregulering på op til
+/- 3 meter. Støjvolde og tankgårdsvolde omkring virksomheder er undtaget
fra denne begrænsning. Hældningen på jordvolde må ikke overstige 1:2.
Der må ved opfyldning af kølekanalerne foretages større terrænregulering
end den i lokalplanbestemmelserne tilladte på 3 meter, således at det opfyldte areal får samme terrænkote som det omgivne terræn. Kølekanalen mellem fjorden og vejbroen ved punkt E vist på kortbilag 3 må ikke fyldes op.
Terrænregulering inden for delområde 3 og 4, som er strandarealer er ikke
tilladt.
Belysning
Vejbelysning må kun udføres som afskærmet nedadrettet lys. Arbejdslys må
etableres som rettet belysning, der dog ikke må blænde naboområderne.
Lokalplanen giver mulighed for at opsætte den belysning, der er nødvendig
for skibes navigation ind og ud af havnen og dette er undtaget fra krav om
nedadrettet lys.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 1.1.221.E
Enstedværket, Erhvervsområde - Industri med særlige beliggenhedskrav. Se
fig. 6a. Den specifikke anvendelse for rammeområdet er fastsat til fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Dets nuværende anvendelse er Kraftvarmeværk med tilhørende
havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Den specifikke
anvendelse er; industri med særlige beliggenhedskrav, herunder fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration.
Bebyggelsesforhold
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til
maks. 50 procent. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Grundstørrelse mindst: 2.500 m². Maks. bygningshøjder er:
Enstedværket 80 m, siloer 30 m, olietanke 20 m, kullagre 25 m, skorstene
200 m.
Miljøforhold
Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 4 - 7. Klasse 4 omfatter
virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg,
som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomheder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 500 m. Den del af erhvervsområdet, hvor der kan placeres klasse 7 virksomheder, er omgivet af en 500 m
bred miljøkonsekvenszone.
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Kommuneplantillæg nr. 7
Lokalplan nr. 96 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, da
den specifikke anvendelse ændres fra kraftværk og erhverv til havneformål
og erhverv og rammerne ændres som følge af ønske om ændring af bebyggelsens højde. De gældende miljøklasser ønskes ændret fra alene miljøklasse 7 til områder med miljøklasse 2-5 og miljøklasse 4-7.
Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 7 parallelt med denne
lokalplan. Med kommuneplantillægget tilføjes havneformål til den specifikke
anvendelse af området. Den generelle anvendelse for området fastholdes til
erhvervsformål. Området må fremover planlægges til miljøklasse 2-7 virksomheder, men opdelt i 4 nye rammeområder som angivet nedenfor. Gældende retningslinjer i Kommuneplantillæg fra 2014 for virksomheden EOT og
områdets anvendelse til virksomheder i miljøklasse 7 og som blev udarbejdet
af Miljøstyrelsen vil fortsat være gældende.
Kommuneplantillæg fra 2014 kan ses på dette link:
www.aabenraa.viewer.dkplan.niras.dk/media/63005/1_1_221_E-VVM-Driftsaendringer-Ensted-Olieterminal.pdf
Kommuneplanens rammer ændres således, at den nuværende ramme
1.1.221.E Enstedværket deles i 4 nye rammeområder, som vist på figur 6b.
De fire nye rammer svarer til delområderne i denne lokalplan. Den nordlige
del af området udgør ramme 1.1.221.E og den sydlige del af området, udgør
rammeområde 1.1.234.E. Strandarealet mod øst og et mindre areal ved
Flensborgvej udlagt til rekreative offentligt tilgængelige formål udgør rammeområde 1.1.235.F og 1.1.236.F. Rammeområde 1.1.221.E må planlægges

Figur 6a. Kommuneplanrammer Kommuneplan
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Figur 7. Konsekvensområde efter planlovens § 11b (stiplet linje) og
konsekvenszone på 500 m jf. Kommuneplantillæg 2014 (blå linje).
for virksomheder i miljøklasse 4-7 og rammeområde 1.1.234.E må planlægge for virksomheder i miljøklasse 2-5.
Der udlægges en 500 meter bred planlægningszone omkring rammeområde
1.1.221.E efter planlovens § 11.b stk. 1 nr. 16 - Udlæg af konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder og transformationsområder inden for konsekvensområder.
Gældende konsekvenszone på 500 meter omkring det tidligere værk og som
er fastsat i kommuneplantillægget i 2014 vil ligeledes forsat være gældende.
Se fig 7.
I ramme 1.1.221.E kan planlægges for bebyggelse med en maks. højde,
som ikke overstiger kote 52,5 meter (DVR90), kraner, laste og losseanlæg
med en maks. højde i kote 82,5 meter (DVR90), skorstene med en maks.
højde i kote 152,5 meter (DVR90) og sendemaster med en højde i kote 62,5
meter (DVR90).
I ramme 1.1.234.E kan der planlægges for bebyggelse med en maks. højde i
kote 27,5 meter (DVR90) i den nordlige del og kote 35 meter (DVR90) i den
sydlige del. Skorstene og sendemaster må have en maks. højde i kote 62,5
meter (DVR90), kraner, laste og losseanlæg med en maks. højde i kote 82,5
meter (DVR90). Rumfangsbestemmelserne fra Kommuneplan 2015 på 8 m3
pr. m² ændres til 25 m3 pr. m² grundareal for rammeområde 1.1.221.E og
12,5 m3 pr. m² grundareal for rammeområde 1.1.234.E. Begrundelsen for
de højere rumfangsbestemmelser er ændringen fra et ekstensivt udnyttet
værksområde til erhvervsområde med mulighed for byggeri med store volumener på afgrænsede grundstykker (sokkelgrund).
Endelig udvides rammeområde 1.1.234.E med den nuværende parkeringsplads ved indkørsel til området af Varnæsvej. Ved vedtagelse af lokalplan for
området kan dette areal overføres til byzone. I henhold til planlovens bestemmelser vedrørende kystnærhedszone, skal der gives en særlig begrun-
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delse for at udlægge nye byudviklingsarealer inden for kystnærhedszonen.
Den særlige begrundelse, er at den nuværende parkeringsplads i praksis
allerede er en del af erhvervsområdet og betjener dette og bør kunne anvendes til erhvervsbyggeri.
Kommuneplantillægget offentliggøres sammen med Lokalplan nr. 96 med
tilhørende miljøvurdering.

Figur 8. Gældende lokalplaner S8 og S16 for området er vist med grøn streg.
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Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af henholdsvis lokalplan S16, vedtaget af
Aabenraa Byråd 28. september 1993, og lokalplan S8 vedtaget af Aabenraa
byråd 27. oktober i 1981. Begge planer aflyses ved den endelige vedtagelse
af lokalplan nr. 96.
Strandarealet mod sydøst er ikke lokalplanlagt, da det har været underlagt lokalplan S14, som blev aflyst i 2014, da fiskeopdrættet på stedet blev
nedlagt. Områdets byzonestatus blev opretholdt. Nuværende zonestatus for
lokalplanområdet er byzone og landzone. Den fremtidige zonestatus er byzone, idet landzonearealerne inden for rammeområdet overgår til byzone ved
endelig vedtagelse af lokalplan nr. 96.
Risikovirksomheder
Aabenraa Kommune har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 371
af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomhed inddraget Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og Politiet ved høring af disse.
Høringen af risikomyndighederne er sket i forhold til virksomheden Inter Terminals EOT med henblik på, om der skal indarbejdes særlige bestemmelser i
forhold til risikovirksomheden i lokalplanen.
Bemærkninger fra risikomyndighederne:
Syd- og Sønderjyllands Politi og Brand & Redning skal bemærke, at det forventes, at der ved fremtidig indretning tages højde for dominoeffekt virksomhederne i mellem.
Miljøstyrelsen vurderer, at realisering af planforslagene ikke vil påvirke deres
muligheder for fortsat accept af risikoforholdene på den nærliggende risikovirksomhed, Inter Terminals EOT. Det bemærkes i denne forbindelse, at de
foreliggende scenarier for større uheld på virksomheden udelukkende omfatter udslip til Aabenraa Fjord og ikke brand- og eksplosionsscenarier. Der
indgår på den baggrund ikke forhold om maksimal konsekvensafstand, stedbunden individuel risiko og samfundsmæssig risiko i Miljøstyrelsens accept af
risikoforholdene på Inter Terminals EOT.
Beredskabsstyrelsen har ingen bemærkninger til høringen, men vil lade
materialet indgå i forbindelse med styrelsens behandling af den kommende
dimensioneringsplan for Brand & Redning Sønderjylland, idet det antages, at
det kommunale redningsberedskab selvstændigt er blevet/bliver inddraget.
Arbejdstilsynet havde ingen bemærkninger. Arbejdstilsynet forholder sig alene til ansattes arbejde udført for en arbejdsgiver og spørgsmålet er således
uden for deres myndighedsområde.
Der er som følge af høringen optaget bestemmelser, der skal hindre risiko for
dominoeffekt i lokalplanens bestemmelser og særlige bestemmelse i forhold
til sikring mod nedfaldne bygningsdele i tankanlægget og sikret at tankanlægget fortsat og ved etablering af nye tanke kan sikres med et tilstrækkeligt tankvoldsanlæg, der skal sikre mod udslip i Aabenraa Fjord.
Kystnærhedszone
I henhold til Planlovens § 16 stk. 3 og 4, skal der, for bebyggelse og anlæg i
kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og
ved bygningshøjder over 8,5 meter skal der anføres en begrundelse for den
større højde. Ved bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen.
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Figur 9. Visualisering af ny bebyggelse jf. denne lokalplan nr. 96 set fra Flensborgvej ud for Kallemosen.
Visualiseringen viser en mulig bygningsvolumen ved opførelse af bebyggelse op til kote 27,5 meter. Dette er
vist med grå overflader. Med stiblet streg er vist mulig bygningsvolumen ved opførelse af bebyggelse op til
kote 52,5 meter i delområde 1. Det vil f.eks. være siloanlæg og disse vil næppe udfylde hele rammen.

Aabenraa lystbådehavn

vej

borg

Flens

Enstedværket

Varnæs

vej

© SDFE

Fotostandpunkt til
visualisering, figur 9.

Figur 10. Eksempel på mere ekstensiv bebyggelse og udnyttelse af
havneområdet set fra syd - virksomheder og stykgods. Kilde Aabenraa
Havn.
Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanområdet ligger på et havneområde i tilknytning til Aabenraa by og har
gennem længere tid været bebygget med siloer, tanke, haller, større bebyggelser i tilknytning til Enstedværket og andre havnerelaterede formål.
Fra fjordsiden ses de eksisterende tanke tilhørende EOT, som ligger tættest
på kyststrækningen. Bebyggelse i området med EOTs tanke må i henhold til
lokalplanens bestemmelser ikke øges væsentligt i højden.
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Figur 11. Visualisering af byggemuligheder på lokalplanområdet set fra boligområdet på skråningen sydøst for
lokalplanområdet. Visualiseringen viser de samme højdegrænser som på fig. 9.
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Fotostandpunkt til
visualisering, figur 11.

Figur 12. Eksempel på mere ekstensiv bebyggelse og udnyttelse af
havneområdet set fra syd - virksomheder og bulk. Kilde Aabenraa Havn.
Bag dem ses den 25 meter høje miljømur, som skærmer bebyggelsen i
Styrtom mod støj- og støvgener fra området. Enstedsværkets blok EV2 og
blok EV3 har begge præget lokalplanområdet, både set fra fjord- og landsiden, men disse er som tidligere beskrevet nu nedrevet. EV3 havde en højde
på 80 meter.
Med lokalplanen gives der mulighed for bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på op til kote 52,5 meter (DVR90) i den nordligste del og trappes
ned til maksimalt kote 27,5 meter og kote 35 meter i den sydligste del. Kra-
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ner, laste og losseanlæg ikke må overstige kote 82,5 meter (DVR90). Dette
gælder for den nordligste del af området, delområde 1, som ligger ud mod
fjorden. Begrundelsen for disse bygningshøjder er, at man ønsker at skabe
mulighed for at tiltrække moderne havnerelateret erhverv til området og i
den forbindelse skabe mulighed for store bygningsvolumener på lokalplanområdet, men også at kunne opføre siloer, som vil fremstå mere slanke og
derved påvirke kystlandskabet mere punktvis som det også ses på Aabenraa
Havn 2 km Ensted Havn.
Set fra fjorden kan dette give en tættere og mere kompakt bygningsvolumen
end det tidligere kullager. En visualisering af mulig bebyggelse ses på figur 8
og 9. Samlet vurderes det ikke at realisering af planen vil give anledning til
en væsentlig visuel påvirkning, sammenlignet med den tidligere bebyggelse
og de eksisterende byggemuligheder.
Visualiseringen viser den maksimale højde som en bebyggelse vil kunne få.
I praksis forventes kun en mindre del af bebyggelsen at få en højde på op
til kote 52,5 meter. De fleste bygninger forventes opført i højder, der ligger
noget under den højde som den eksisterende 25 meter høje betonmur har i
dag og vil ikke være synlige fra kysten eller i kystlandskabet.

Servitutter
Der er foretaget servitutundersøgelse af alle ejendomme i området. Redegørelsen konkluderer, at området har en kompleks ledningsstruktur og der er
tinglyst gensidige aftaler om beskyttelse af disse ledninger.
Der er tinglyst servitutter om gensidig benyttelse af områdets veje samt
drift- og vedligeholde af disse. Disse servitutter omhandler ikke forhold, der
reguleres med denne lokalplan.
Veje og trafik
Der er udarbejdet en trafikvurdering af forslag til udvikling på området.
Trafikken til og fra området forventes at medføre en stigning af trafikmængden på det omgivende vejnet på 4-5% afhængig af hvilke erhvervstyper,
der realiseres i området. Denne mertrafik vurderes ikke at give anledning til
trafikafviklingsproblemer på Flensborgvej. Kapacitetsberegninger viser, at
trafikken kan afvikles tilfredsstillende og fremtidssikret.
Ifølge trafikvurderingen, vurderes udviklingen af delområde 1 og 2 ikke at
give anledning til ændringer i de tilstødende vejtilslutninger. Derimod skal
infrastrukturen i lokalplanområdet tilpasses til den nye type trafik, hvor der
forventes flere bløde trafikanter fra offentlig transport og cykeltrafik, men
også i forhold til de bløde trafikanter, der allerede færdes langs Flensborgvej
og Varnæsvej. Trafikvurderingen indgår i miljøvurderingen af lokalplanen.
Arkæologi
Da lokalplanområdet er stærkt bebygget og terrænreguleret, og fortidsminder i den forbindelse antages at være destrueret, vurderer Museum Sønderjylland, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal. En arkæologisk forundersøgelse er derfor ikke nødvendig.
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Areal med strandbeskyttelseslinje

Areal med strandbeskyttelseslinje
Beskyttet vandløb
Beskyttet sø
Beskyttet eng

Skovb

yggelin

Skov

je

Skov

Fig. 13. Bindinger efter naturbeskyttelsesloven.
Naturforhold
Der findes ingen beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens §3 inden
for lokalplanområdet. De nærmeste områder med beskyttet natur er to søer
og en eng syd for lokalplanområdet i området omkring Laksmølle. Igennem
disse naturtyper løber et beskyttet vandløb, der har udløb i Aabenraa Fjord.
Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
Naturforholdene
i og omkring Mål:
området
er ligeledes
behandlet i miljøvurderinDato: 22.07.2020
1:10000
Initialer: klh
6200 Aabenraa
gen af lokalplanen og kommuneplantillægget.
Et mindre areal ved Varnæsvej ligger inden for skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 17. Udnyttelse af arealet inden for skovbyggelinje forudsætter dispensation fra skovbyggelinjen. Aabenraa Kommune er myndighed.
Et mindre areal i den vestlige del af lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 15. Arealerne omfatter del
af beplantningsbælte som skal opretholdes og dels delområde 4 med fritidshuse. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af
andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.
Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må
ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der
fastlægges skel. Strandbeskyttelseslinjen gælder ikke for havneanlæg og de
arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, for så vidt angår placering og udvidelse af bebyggelse og anlæg og lign. til havneformål. Staten er
myndighed.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er ikke omfattet af varmeplanen for Aabenraa Kommune. Tilslut-
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ningspligt til kollektiv varmeforsyning kan ikke længere fastsættes i en
lokalplan. Dette er alene reguleret af varmeplanen. Kommunen skal ligeledes
dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen opføres som en
lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bygninger, hvor det
kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i det til en hver til
gældende bygningsreglement jf. Planlovens §§ 19 stk. 4 og 21a.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i ARWOS forsyningsområde. Ny bebyggelse
skal tilsluttes den kollektive vandforsyning. Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2018-22, delområde
ASo03. Området er spildevandskloakeret. Der afledes kun regnvand enten på
egen grund eller til havnen. Ved ny bebyggelse skal der redegøres for tiltag
til evt. afledning gennem olieudskiller, hvis dette er relevant. Beliggenhed for
anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal
respekteres.
Affald
Bortskaffelse af affald skal følge gældende lovgivning, herunder Aabenraa
Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen. Der skal
sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i henhold
til gældende regulativ. Der henvises til pt. gældende affaldsbekendtgørelsens
kap. 10 (bek.nr. 1309 af 18/12-2012) om erhvervsaffald.

Miljøvurdering
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
• 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 natur beskyttelsesområde væsentligt.
• Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Forslag til Lokalplan nr. 96 Ensted Havn er omfattet af miljøvurderingslovens
Bilag 1, punkt 8b) Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der
er forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer),
der kan anløbes af fartøjer på over 1.350 tons.
Lokalplanen giver dog ikke mulighed for udvidelse eller ændring af de nuværende havneanlæg, men giver mulighed for en anvendelsesændring på
landarealerne fra kraftværksområde til havne- og erhvervsformål.
Afgrænsning af miljøvurdering
Aabenraa Kommune har foretaget en afgrænsning af miljøvurderingen. Afgrænsningen har været i høring hos berørte myndigheder. Afgrænsningsprocessen har resulteret i, at disse emner indgår i miljørapporten:
Støj og vibrationer fra erhverv
Bilag IV-arter
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Befolkningens adgang til grønne områder
Landskabelig værdi, kystnærhed og arkitektonisk og landskabeligt udtryk
Jordforurening, jordhåndtering og grundvandsforurening
Overfladevand
Luftforurening fra erhverv og trafik
Trafikale forhold, støj og belastning og trafiksikkerhed
Oversvømmelsesrisiko og ændret klima
Sikkerhed i forbindelse med nye virksomheder
Miljørapporten fremgår af bilag bagerst i lokalplanforslaget.
Ikke teknisk resumé af miljørapport
Støj og vibrationer fra erhverv
Lokalplanen omfatter bestemmelser om, hvor hvilke virksomhedstyper kan
placeres. Området er opdelt i et delområde 1 og 2 med henholdsvis virksomhedsklasse 4-7 og 2-5 efter håndbog om Miljø og planlægning.
Virksomheder, der efter Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder
er type I kan placeres i delområde 1 og må normalt støje op til 70/70/70 dB
(dag, aften og nat) i virksomhedens skel og type II som kan placeres i delområde 2 må normalt støje op til 60/60/60 dB (dag, aften og nat) i virksomhedens skel – begge gælder alle døgnets timer. Det må dog antages, at langt
de fleste virksomheder ikke er aktive i aften- og nattetimer eller i weekender
og på helligdage.
Virksomhedernes udnyttelse af støjrammen kan medføre behov for støjdæmpende foranstaltninger og afstandskrav i forhold til de eksisterende boligområder Hostrupskov og Styrtom, da de vejledende støjgrænser ved boligområder er noget lavere, særligt i aften og nattetimer.
Lokalplanen kan ikke direkte fastsætte støjbestemmelser, men alene ved
en zonering af området efter anvendelse og anvendelse af miljøklasser med
vejledende afstand som angivet i Håndbog om Miljø og planlægning. Der er i
lokalplanen stillet krav om at de nødvendige afværgeforanstaltninger er skal
være etableret før arealer og bebyggelse må tages i brug til de erhvervsformål som lokalplanen giver mulighed for. Herunder de krav til afværgeforanstaltninger, der måtte været stillet i miljøgodkendelser og andre tilladelser.
Overholdelsen af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i omgivelserne sikres ligeledes gennem anden lovgivning ved fastsættelse af
støjvilkår i forbindelse med for eksempel miljøgodkendelser, byggetilladelser
og miljøvurdering af konkrete projekter (Miljøkonsekvensrapport/VVM). De
vejledende grænseværdier for støj ved boligområder i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder indgår i disse vurderinger og
tilladelser. Miljøgodkendelser af virksomhederne og konsekvensvurdering/
VVM-afgørelser og screeninger efter miljøvurderingsloven offentliggøres med
klagefrist på 4 uger.
Virksomheden EOT har lempede støjvilkår i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 35/40/45 dB ved boliger. Disse lempede vilkår er
fastsat i Miljøsty-relsens tilladelse til virksomheden fra 2014 for så vidt angår
olieterminalen på søterritoriet, mens der for tankanlægget gælder de almindelige vilkår for støj som nævnt ovenfor.
Støjpåvirkningen af omgivelserne er håndteret dels af områdets zonering,
krav om afværgeforanstaltninger før ibrugtagning af byggeri og anlæg og af
den gældende lovgivning vedrørende virksomheders godkendelse og konsekvensvurderinger.
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Bilag IV-arter
I Aabenraa Fjord lever bilag IV-arten marsvin. Der er ikke andre bilag IV-arter i området. Lokalplanen åbner op for muligheden for, at der kan etableres
nye erhvervsvirksomheder på havnen. Dette kan medføre at et øget antal
skibe vil anløbe havneanlægget. Lokalplanen omfatter ikke en ændring af
selve havneanlægget, og anlæggets størrelse er derfor stadig begrænsende
for antallet og størrelsen på de skibe der anløber havnen. Lokalplanen omfatter ikke muligheden for at retablere erhvervsfiskeri og da fiskeri vurderes
at være den største trussel for marsvinenes anvendelse af fjorden, vurderes
områdets økologiske funktionalitet for marsvin ikke at blive påvirket.
Befolkningens adgang til grønne områder
Strandarealet øst for olieanlægget er ejet af Aabenraa industripark og fremstår i dag grønt og rekreativt. Det ændrer lokalplansforslaget ikke på. Lokalplanens bestemmelser vil forbedre adgangsforholdene ved at sikre stiadgangen og ved at adgangsvejen over kanalen til industrihavnen og de rekreative
arealer mod øst på sigt kan adskilles.
Landskabelig værdi, kystnærhed og arkitektonisk og landskabeligt udtryk
Lokalplanområdet ligger på et havneområde i tilknytning til Aabenraa by og
har gennem længere tid været bebygget med siloer, tanke, haller, større bebyggelser i tilknytning til Enstedværket og andre havnerelaterede formål.
Med lokalplanen gives der mulighed for bebyggelse med en maksimal
bygningshøjde på op til kote 52,5 meter (DVR90), mens kraner, laste og
losseanlæg ikke må overstige kote 82,5 meter (DVR90). I mod boligområderne fastsættes en lavere bygningshøjde og i området med EOT fastholdes
tankenes højde, men med et mindre tillæg i højden, der giver mulighed for
at etablere nødvendige tekniske installationer på tagfladen.
Set fra fjorden kan lokalplanen medføre et tættere og mere kompakt bygningsvolumen end det tidligere kullager, hvis planens muligheder udnyttes
fuldt ud. Det forventes dog kun at være en mindre del, der opføres i den
fulde højde. Størstedelen vil ikke være højere end den nuværende betonmur, der afgrænser delområdet med syd og vest. Samlet vurderes det ikke
at realisering af planen vil give anledning til en væsentlig visuel påvirkning,
sammenlignet med den tidligere bebyggelse og de eksisterende byggemuligheder.
Jordforurening, jordhåndtering og grundvandsforurening
Stort set hele den del af området, som er omfattet af lokalplanforslaget, er
registreret som mulig forurenet på vidensniveau 1 på grund af oplag af olie/
kul. Dvs. at der er risiko for at jord eller grundvandet er forurenet. Jordforurening kan udgøre en risiko ved håndtering, men med de gældende regler
for jordhåndtering vurderes det ikke, at der er en risiko ved håndtering og
flytning af jorden, eller for forurening af grundvandet.
Luftforurening fra erhverv og trafik
Det er planens formål at skabe mulighed for at udlægge hovedparten af
området til erhvervshavn og erhvervsvirksomheder. De konkrete virksomheder kendes således ikke. De enkelte virksomheder vil blive reguleret efter
miljøbeskyttelsesloven, således at der ikke vil forekomme væsentlig luftforurening.
Støj fra skibe der ligger på red i fjorden kan ikke reguleres med lokalplanen.
Skibstrafik på åbent hav er underlagt internationale søfartsbestemmelser.
Kommunen har opfordret til at ankerpladsen uden for fjorden benyttes, men
der kan være logistikmæssige problematikker, der gør, at dette er uhensigtsmæssigt.
Trafikale forhold, støj og belastning og trafiksikkerhed
Trafikken til området vil stige ved en udvikling af området. Det vurderes ikke
at medføre væsentlig luftforurening, set i relation til områdets gode luftkva-
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litet i den nuværende situation. Projektområdet bliver udviklet med mere
erhverv, som formentligt vil generere flere ansatte og dermed mere trafik til
og fra området. Den genererede trafik pr. døgn vurderes at være 600-1.200
ture pr. døgn, afhængig af hvilke erhvervstyper, der realiseres i området.
Forudsat en ligelig fordeling af mertrafikken fra området, svarer det til en
forøgelse af trafikken på Flensborgvej på 4-5%. Lokalplanforslaget sikrer
mulighed for adskillelse af adgangsvejen til industrihavnen og de rekreative
arealer mod øst og den beskedne forøgelse af trafikken på Flensborgvej vurderes den øgede trafik, at kunne afvikles uden væsentlige miljøpåvirkninger
eller risiko for ulykker.
Oversvømmelsesrisiko og ændret klima
Lokalplanområdet ligger direkte ud til Aabenraa Fjord, og er derfor omfattet
af retningslinjer om klimatilpasning. Byggemulighederne sikres til mindst
kote 2,5 meter (DVR90) og lever således allerede op til kommuneplanens
retningslinjer for området. Byggeri i området vurderes således ikke være
udsat væsentlig oversvømmelsesrisiko.
Sikkerhed i forbindelse med nye virksomheder
Nyt erhverv skal indrettes under hensyntagen til eksisterende boliger i
naboområderne og eksisterende risikovirksomhed. Det er planens formål,
at skabe mulighed for at udlægge dele af området til erhvervshavn og erhvervsvirksomheder. De konkrete virksomheder kendes således ikke. Risikoforholdene for den enkelte virksomhed vil blive reguleret efter miljøbeskyttelsesloven, således at der ikke vil forekomme uacceptable risikoforhold. Det
konkluderes samtidig, at de nuværende risikoforhold ikke er til hinder for en
intensivering af arealanvendelsen. Der er optaget bestemmelser i lokalplanen om placering af ny bebyggelse og anlæg i forhold til at undgå risiko for
dominoeffekt ved uheld.
Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i
medfør af en lokalplan inden for en frist på maksimalt 5 år fra den endelige
lokalplans offentliggørelse.
Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge
de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. Uddybende
beskrivelse af betingelser for ekspropriation og processuelle regler for ekspropriation fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning om ekspropriation efter
planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation efter vejloven.

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.
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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
inden for 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 Kystbeskyttelsesloven
Etablering af anlæg på søterritoriet, uddybning, inddæmning og opfyldning
på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet. Lokalplanen giver ikke
mulighed for opfyldning på søterritoriet, da udstrækningen af de nuværende
kajanlæg fastholdes. Mindre ændringer og fornyelse kan dog gennemføres.
Ændringer af kajanlæg kræver tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.
Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nye vejanlæg, p-pladser, vareindlevering mv. kræver, at der indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
Tilladelser efter bekendtgørelse om sejladssikkerhed
Såfremt der i forbindelse med anlægsarbejdet på eller i havbunden konstateres rester af ammunition eller genstande, der kan være farlige (UXO), skal
arbejdet straks indstilles og der tages kontakt til Forsvarets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29. november 2013 § 14 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande.
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