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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, inden byrådet må vedtage planen
endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Klagevejledning
I henhold til Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3, 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, www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af
disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at
klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det pågældende
nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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INDLEDNING

Indledning

§

Dette hæfte indeholder tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 98 for Skibbroen/Sønderjyllandskajen.
Tillægget vedrører kun det område, som udgør delområde 6 samt en mindre
del af delområde 3 i lokalplan nr. 98. Nærværende tillæg erstatter alle bestmmelser vedrørende delområde 6 i lokalplan nr. 98.
Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en sluse og pumpestation ved Slotmølleåens udløb.
Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit:
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 for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 98 er offentliggjort den 10. februar
2021. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 7. april 2021 til:
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 98
SKIBBROEN/SØNDERJYLLANDSKAJEN

Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1.

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:

		at muliggøre opførelsen af et teknisk anlæg i form af en sluse og pumpestation ved Slotmølleåens udløb,
at sikre jollehavnsmiljøet i Slotmølleåens udløb og muligheden for at
opføre bebyggelse til områdets drift,

		at sikre areal til promenade og rekreative formål som jollehavn og rekreative tiltag i form af udsigtstårn og ophold i forbindelse med pumpestationen, og
at sikre vejadgang til sluse og pumpestation samt jollehavnen og dennes jollerampe.

2.

Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.

Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Aabenraa
Matrikel nr.: 3393a
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den xx. xx 20xx
udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone.

3.

Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til tekniske anlæg i form af en sluse og pumpestation samt til rekreative formål. Anvendelsen til rekreative formål
må kun ske i form af en promenade og til jollehavnen med tilhørende
bådebroer og jollerampe.

4.

Veje, stier og parkering

4.1

Der udlægges areal langs Kystvej til promenade som vist på kortbilag 2.
Inden for arealet kan der etableres cykel- og gangsti.

4.2

Den primære vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad eksisterende
kørevej fra Søndre Havnevej i princippet som vist på kortbilag 2. Vejen
udlægges i bredde af mindst 5 meter.
Vejadgangen er til såvel servicering af sluse og pumpestationen, samt
til jollehavnen og dennes jollerampe.

4.3

Der udlægges et serviceareal til brug for sluse og pumpestationen, med
en tilhørende sekundær vejadgang i princippet som vist på kortbilag 2.
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5.

Bebyggelsens omfang og placering

5.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for de udlagte byggefelter som vist
på kortbilag 2.

5.2

I byggefelt 1, som vist på kortbilag 2, må der kun opføres bygninger til
tekniske formål med et maksimalt etageareal på 400 m2. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m (over korte 0 DVR90). Der
må derudover etableres en udkigsplatform med en bygningshøjde der
ikke overstiger 12 m. (over kote 0 DVR90).

5.3

Gulvkote i byggefelt 1 for servicerum for pumpestationen skal være
mindst kote 2,5 (DVR90). Gulvkoten i pumperummet er undtaget.

5.4

I byggefelt 2 må der kun opføres bygninger til maritime og rekreative
formål. Der må maksimalt opføres 200 m2 etageareal inden for byggefelt 2. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 5 meter over
terræn.

6.

Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1

Inden for byggefelt 1, skal bebyggelse til sluse og pumpestation fremstå
med facader i beton og glaspartier. Dele af facader og tag kan beklædes
med andre lette materialer som træ og metal. Tagflader må endvidere
dækkes med tagpap og med mos/sedum.

6.2

Inden for byggefelt 2 skal bebyggelse opføres med facader i træ, metal
eller fibercementplader. Tage skal udføres i tagpap, mørke metalplader
eller som grønne tage med mos/sedum. Dele af facader og tag kan beklædes med andre materialer.

6.3

Der må i byggefelt 1 og 2, bortset fra solenergianlæg, ikke benyttes
reflekterende materialer til tage og facader.

7.

Ubebyggede arealer

7.1

I lokalplanområdet kan der over kanalen etableres en sluse og en bro
med en beliggenhed i princippet som angivet på kortbilag 2.

7. 2

I lokalplanområdet må der etableres effektbelysning til lyssætning af
sluse og pumpestationen. Der må endvidere opsættes lyskilte med logo
og navn på pumpestationen i form af kommunens og forsyningsselskabets navn og logo. Effektbelysningen må opsættes som lysbånd, punktvis belysning eller som projektørbelysning af facader og udsigtstårn.
Der må opsættes nødvendig arbejdsbelysning, der kun tændes når
pumperne er i drift, prøvekøres, under inspektion samt ren- og vedligeholdelse.
Belysning på promenaden og rekreative arealer ved pumpestationen
må kun udføres som lav belysning i form af pullertbelysning. Der må
etableres effektbelysning af træer.
Ny belysning ved jollehavnen må sættes med en lyspunkthøjde der ikke
overstige 4 meter.
Der er ikke fastsat bestemmelser for gadebelysningen langs Søndre
Havnevej og Kystvejen.

7.3

6

Nuværende træer omkring den planlagte pumpestationen må fældes.
Nye træer må ikke plantes tættere på pumpestationens byggefelt eller
serviceareal end 5 meter.
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7.4

Der skal kunne etableres en ubrudt højvandsikring langs Kystvejen til
minimum kote 2,5 meter (DVR90) og frem til byggefelt 1. Kystsikringen
skal endvidere kunne indgå i promenaden.

Lokalplanens 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 lavenergibebyggelse, der opfylder bygningsreglementgets krav for
lavenergibebyggelse.

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.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 98 er vedtaget af Aabenraa Byråd
den 27. januar 2021.
Lokalplanforslaget er offentliggjort den 10. februar 2021.

Pbv

Thomas Andresen 		
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdets beliggenhed
Nærværende tillæg omfatter det areal, der er udgør delområde 6 og en mindre
del af delområde 3 i lokalplan 98 fra 2017 for Skibbroen/Sønderjyllandskajen.
Området ligger mellem Aabenraa havn og bymidten ved Slotsmølleåens udløb
i Aabenraa Fjord. Lokalplantillæggets område udgør ca. 0,7 ha.
Lokalplan nr. 98 omfatter dels et havneerhvervsområde mellem Skibbroen/
Sønderjyllandskajen – Gammelhavn/Slotsmølleåens udløb og dels søterritorium i Sydhavnsbassinet.

Baggrund og formål
Den indre del af Aabenraa Fjord er udpeget som et risikoområde i henhold til
EU’s Oversvømmelsesdirektiv. Aabenraa Kommune har i den forbindelse udarbejdet en risikostyringsplan, som blev vedtaget af Aabenraa Byråd 25. november 2015. Etablering af en sluse og pumpeløsning er det højest prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa midtby.
Ved højvande på mere end nogle timers varighed eller ved et samtidigt kraftigt
regnvejr vil slusen lukke forbindelsen mellem åen og havnebassinet samtidig
med, at vand fra Slotsmølleåen pumpes ud i havnebassinet, da vandet ellers
stuver op i Slotsmølleåen og oversvømmer lave arealer langs åen.
Projektet er en del af Aabenraa Kommunes indsats for at klimasikre Aabenraa
midtby, som udover dette projekt også omfatter diger i byen samt forsinkelestiltag for tilstrømning til åen ved kraftig nedbør.
Dette tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 98 er udarbejdet, fordi der er et behov for at
justere bestemmelserne for delområde 6 og en mindre del af delområde 3 i
lokalplanen. Projektet for en ny sluse og pumpestation ved Slotmølleåens
udløb, viser sig at blive større, end det er forudsat i lokalplan nr. 98. Der er
derfor behov for at justerer bestemmelserne omkring bl.a. byggefelt, højder
og udseende for at muliggøre etableringen af en ny sluse og pumpestation.
Derudover er der et behov for at ajourføre byggemuligheder med relation til
jollehavnens bebyggelse inden for delområdet.
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Ovenfor oversigt fra gældende
lokalplan nr. 98 med inddeling i 7
delområder.
Nærværende tillæg nr. 1 erstatter
bestemmelserne for delområde 6 og
mindre del af delområde 3, som vist
med prikker ovenfor og på luftfoto
fra 2019 til højre.

Eksisterende forhold
Hele lokalplanområdet i lokalplan nr. 98 omfatter et areal på ca. 4,4 ha og ligger mellem Skibbroen og Sønderjyllandskajen, Gammelhavn og Slotsmølleåens udløb. Området er ejet af Aabenraa Havn og er anvendt som rekreativt
område ved Slotsmølleåens udløb og erhvervshavn i det resterende område.
Hele området er beliggende i byzone.
Nærværende tillæg nr. 1 begrænser sig til en mindre del af lokalplan nr. 98
omfattende delområde 6 og en mindre del af delområde 3. Området afgrænses af Søndre Havnevej mod nord, Kystvejen mod vest og lystbådehavnen
mod syd. Havneområdet nordøst for lokalplanområdet er omfattet af lokalplan
nr. 98 og planlagt til erhverv i form af havneformål i delområde 3, 4 og 5 og
f.eks. må anvendes til havneerhverv, havnerelateret erhverv i form af produktions-, lager-, kontor- og administrationsvirksomheder og butikker, der alene
forhandler særlig pladskrævende varer.
I den nordlige del af lokalplantillæggets område har Slotmølleåen sit udløb.
Slotsmølleåen er det største vandløb i Aabenraa by. Det afvander områder i
Rødekro, dele af motorvejen, Egelund med industri og sygehus, naturområder
og stadion, træningsbaner, campusområde, dele af midtbyen og den nordlige
bydel med mere. Den øvrige del af lokalplanområdet benyttes til jollehavn og
dertil hørende maritime og rekreative aktiviteter.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan nr. 98. Det betyder, at alle bestemmelserne i Lokalplan nr. 98 fortsat vil være gældende bortset fra de bestemmelser
der vedrører det relevante område inden for delområde 3 og 6 i lokalplan nr.
98. Disse erstattes af bestemmelser i nærværende tillæg nr. 1.
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Områdets anvendelse
Lokalplanområdet planlægges til et teknisk anlæg i form af en sluse og pumpestation, samt til maritime rekreative formål i form af jollehavn, promenade
langs Skibbroen/Kystvej.
Projektskitse
for
sluse
og
pumpestation ved Slotsmølleåens
udløb
og
planskitse
for
omkringliggende rekreative arealer.

Veje, stier og parkering
Den primære vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad eksisterende kørevej
fra Søndre Havnevej i princippet som vist på kortbilag 2. Vejadgangen er til
såvel servicering af sluse og pumpestationen, samt til brug for jollehavnen og
dennes jollerampe.
Der udlægges et serviceareal øst for pumpestationen til betjening af denne.
Adgangen til servicearealet vil være spærret for uvedkommende trafik. Der
muliggøres en sekundær vejadgang fra SøndreHavnevej direkte til servicearealet.
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Sluse og pumpestationen vil ikke være dagligt bemandet. Ved vejrhændelser
og prøvekørsler samt ved almindelig service-, ren- og vedligeholdelse vil være
behov at kunne komme ind til servicearealet både fra nord og fra syd. Servicearealet hæves til mindst kote 2,5 meter (DVR 90), således at køretøjer
ved oversvømmelse af omgivelserne kan holde tørt. Der udlægges ikke særskilte parkeringspladser til sluse og pumpestationen.
Der sikres i lokalplanen areal til at promenaden kan forbindes mellem den del
der allerede er etableret ved lystbådehavnen og del der er etableret nord for
Søndre Havnevej ind mod byen. Promenaden skal kunne indgå i højvandssikringen langs Kystvej og kan ligeledes integreres i det nuværende fortov
langs Kystvejen.
Bebyggelsens omfang og placering
Der udlægges to byggefelter med lokalplantillægget.
Inden for byggefelt 1 må der opføres 400 m2 bebyggelse til sluse og pumpe–
station med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m målt fra kote 0. Derudover
må der etableres en udkigsplatform over pumpestationens tag med en maksimal højde på 12 meter målt fra kote 0.
Inden for byggefelt 2 må der opføres bygninger til opbevaring af redskaber og
til ophold for jollehavnens brugere. Inden for byggefelt 2 må der opføres 200
m2 med en maksimal bygningshøjde på 5 m (kote 7,5 meter).

Opstalt af pumpestation set fra
vest.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Med tillæg nr. 1 ændres bestemmelserne for bebyggelsens facader bl.a. for at
muliggøre at sluse og pumpestationen kan opføres i beton og glaspartier. Dele
af facader og tag kan beklædes med andre materialer, som træ og metal. Taget kan dækkes af tagpap eller mos/sedum.
Inden for byggefelt 2 skal bebyggelse til maritime formål ved jollehavnen opføres med facader i træ, metal eller fibercementplader. Tage skal udføres i
tagpap, mørke metalplader eller som grønne tage med mos/sedum. Dele af
facader og tag kan beklædes med andre materialer.
Der må lokalplanområdet ikke anvendes reflekterende tag- og facadematerialer. Dog må der opsættes solenergianlæg.
Ubebyggede arealer
Med lokalplanen sikres mulighed for, at der kan etableres en bro over Slotsmølleåen udløb i sammenhæng med tilgængelighed til anlægget. Desuden er
der bestemmelser om effektbelysning i forbindelse med sluse og pumpestationen for at kunne iscenesætte bygningen og skabe en oplevelse i byrummet
omkring den kommende promenade. Derudover er der bestemmelser, der sikrer den nødvendige arbejdsbelysning når pumperne er i drift, prøvekøres og
vedligeholdes.
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For at kunne etablere pumpestationen bliver det nødvendigt at kunne fælde de
nuværende træer langs østsiden af åens udløb. Nye træer må ikke plantes
tættere på pumpestationens byggefelt eller serviceareal end 5 meter af hensyn at sikre indtrængende rødder i pumpestationen og af hensyn til, at der
omkring servicearealet ikke er beplantning, der være til gene for betjeningen
af pumpestationen.
Der skal som led i sikringen af Aabenraa By mod oversvømmelse kunne etableres en ubrudt højvandsikring langs Kystvejen til minimum kote 2,5 meter
(DVR90) Denne højvandsikring skal etableres frem til byggefelt 1. Kystsikringen skal endvidere kunne indgå i promenaden.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015 - rammer for lokalplanlægningen
For at sikre det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplantillægget er der
udarbejdet kommuneplantillæg nr. 46, der udlægger et nyt rammeområde
1.1.238.T. I det nye rammeområde kan der planlægges for etablering af en ny
sluse og tilhørende pumpestation.
Udlægget af rammeområde 1.1.238.T sker ved inddragelse af en del af rammeområde 1.1.034.F Lystbådehavn og en mindre del af rammeområde
1.1.069.E Skibbroen/ Sønderjyllandskajen.
Desuden ændres omfanget af byggemuligheder inden for rammeområderne.
På den baggrund er lokalplantillægget i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplan 2015 - hovedstruktur og retningslinjer
Oversvømmelse og erosion
Den indre del af Aabenraa Fjord er udpeget som et risikoområde i henhold til
EU’s Oversvømmelsesdirektiv. Aabenraa Kommune har i den forbindelse udarbejdet en risikostyringsplan, som blev vedtaget af Aabenraa Byråd 25. november 2015.
Aabenraa Kommune arbejder med klimatilpasning til fremtidens klimaforandringer på flere forskellige fronter. Kommunen deltager i Realdanias projekt
”Byerne og det stigende havvand” med henblik på at udvikle metoder til innovativ klimasikring nord for Slotsmølleåens udløb og frem til Lindsnakke.
3D-principskitse af pumpestationen.

Aabenraa Kommune deltager desuden også i et treårigt projekt (2018 – 2020)
”Coherent” om samme problematik (stormflod, kystsikring, bagvand, skadesopgørelse, beredskab mv). Projektets ramme er 15 mio. Kr. og er støttet af
Innovationsfonden.
Risikostyringsplanen skal revideres med endelig godkendelse i Byrådet efteråret 2021. Kystdirektoratet er færdigt med ny analyse og har afleveret den til
kommunen.
Aabenraa Kommune har ikke fastlagt retningslinjer i kommuneplanen med
udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion,
samt mulige afværgeforanstaltninger ved planlægning af byudvikling mv. iht.
planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 18 - Udpegning af områder, der kan blive udsat
for oversvømmelse eller erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger
til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling,
særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder
og nr. 19 - friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for
oversvømmelse, jf. kapitel 2 i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og bekendtgørelse om vurdering og risikostyring
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Lokalplanområdet set fra krydset mellem Kystvej og søndre Havnevej.

for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.
Det er på baggrund af planområdets beliggenhed, terrænforhold og eksisterende oversvømmelseskortlægning og klimaplanlægning vurderet, at området
har risiko for oversvømmelse.
Formålet med udlægget til teknisk anlæg er, at sikre areal til at en sluse og
pumpestation ved Slotsmølleåens udløb i Aabenraa Fjord. Denne skal derved
medvirke til sikring af en del af Aabenraa by mod oversvømmelse. Det gælder
dels oversvømmelse fra fjorden i forbindelse med stormflod og dels sikre mod
oversvømmelse fra Slotsmølleåen i forbindelse med skybrud eller længerevarende regnperioder, herunder også sjældne sammenfald mellem de to typer
vejrbegivenheder.
Lokalplantillægget vurderes således at få positiv betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om oversvømmelse og erosion i Aabenraa.
Kystnærhedszone
I henhold til Planlovens § 16 stk. 4, skal der for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den
eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en særlig begrundelse.
Tillæg nr. 1 ændrer ikke væsentlig på byggemulighederne eller bygningshøderne inden for området i forhold ti den gældende lokalplan. På grund af sin
beliggenhed i sammenhæng med byen og havneerhverv mv vurderes lokalplantillæggets ændrede byggemuligheder ikke at have væsentlig betydning
for den visuelle påvirkning i den kystnære del af byzonen.

Lokalplaner
Lokalplan nr. 98 aflyses inden for det område, der følger af dette tillæg nr. 1.
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Lokalplanområdet og jollehavnen set fra syd (COWI Gadefoto 2018).

Trafik
Veje og trafik
Adgang til sluse og pumpestationen skal ske fra Søndre Havnevej.
Langs østsiden af projektarealet sikres udlæg af et serviceareal til betjening af
sluse og pumpestationen med kørefast areal for bl.a. lastbil med kran. Adgangen til jollehavnen sker forsat fra sidevej til Søndre Havne og som er fastlagt
som adgangsvej i Lokalplan nr. 98.
Der foregår i perioder trafik med større godstyper (vindmøllevinger og høje
konstruktioner) til Sønderjyllandskajen. Af hensyn til transport af de lange
vindmøllevinger, skal der ved krydset Søndre Havnevej og Kystvejen sikre
overkørbare arealer. Dette berører lokalplanområdets nordvestlige hjørne. Inden for disse overkørbare arealer må der ikke opstilles fast genstande, der kan
være til hindring for transporterne til Sønderjyllandskajen.

Naturbeskyttelse
Natura 2000-områder
Lokalplanområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura
2000-område). Nærmeste Natura 2000-område nr. 96 ’Bolderslev Skov og
Uge Skov’, der ligger ca. 880 m fra lokalplanområdet. På grund af karakteren
af det planlagte projekt og Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag vurderes der ikke at være risiko for at påvirke Natura 2000-området.
Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Der er ikke registreret beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) i området, og det vurderes heller ikke sandsynligt, at området er yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.
Der er hav- og bækørred i Slotsmølleåen, men arterne er ikke beskyttede.
Havørred er den eneste af arterne, som vandrer imellem å og hav. I de mindre
vandløb har havørreden opgang i september/ oktober, en lukket sluseport i
vinterhalvåret kan potentielt påvirke arten, men da omfanget af lukningen er
begrænset, vurderes det ikke at kunne påvirke arten.
Smolt vandrer mod havet om foråret i marts-maj og vil dermed ikke være
påvirket af en lukket sluseport i vinterhalvåret. Skulle der opstå et scenarie
hvor sluseporten er lukket i forårsperioden, vil snekkepumperne kunne transportere smolten videre til havet.
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Der er registreret bæklampret i flere af vandløbene, der løber ud i Aabenraa
Fjord, dog er arten ikke med sikkerhed fanget i Mølleåsystemet. Da bæklampret ikke vandrer imellem å og hav, vil sluseporten ikke have indflydelse på
arten.
Lokalplantillægget vurderes på baggrund af ovenstående ikke at påvirke yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter negativt.
Vandløb
Slotsmølleåen er et offentlig vandløb, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og indgår i Vandplanen. Der foreligger et regulativ for vandløbet,
hvori bl.a. koter, vandløbets placering begyndelse og slutpunkter fremgår.
Slotsmølleåen slutter ved bygværket ved Sdr. Havnevej ved sluseportene. Den
resterende del af forløbet udenfor dette punkt er ikke et vandløb men en del
af Aabenraa Fjord. Der skal være fri passage for dyreliv mv (vandrende fisk).
Vandet i åen skal have frit afløb, undtaget når slusen er lukket i forbindelse
med f.eks. risiko for oversvømmelse.
Der er krav om et min. 5 meter bredt arbejdsbælte langs vandløbet i byzone.
Størstedelen af Slotsmølleåens udløb ligger uden for regulativet og er ikke en
del af Naturbeskyttelseslovens § 3. I dag er der en frivillig aftale mellem
Aabenraa Kommune, Aabenraa Havn og Mølleåens Bådelaug om oprensning af
udløbet. Der skal i den forbindelse være mulighed for at køre med en gravemaskine og lastbiler på øst og nordsiden af kanalen.
På vandløbets østlige side ophæves krav om friholdelse af et 5 meter bredt
arbejdsbælte, da pumpestationen skal placeres her. Der vil fortsat være mulighed for at oprense åen fra den vestlige bred.

Miljø
Jordforurening
Lokalplanområdet ligger i byzone, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Området er områdeklassificeret, jf. Jordforureningslovens § 50a. Derfor
skal flytning af jord anmeldes, og der skal udtages jordprøver. Antallet afhænger af modtager og aftales med Aabenraa Kommune.
Ud over jordflytningsbekendtgørelsen skal Aabenraa Kommunes regulativ for
områdeklassificering og jordflytning følges. Region Syddanmark har kortlagt
og registreret en del af området som V2-område, dvs. dokumenteret forurening. Det medfører krav om undersøgelse med efterfølgende foranstaltninger,
jf. jordforureningslovens § 8.

Arkæologi
Det aktuelle område befinder sig udenfor den middelalderlige by, og det er
uvist i hvor lang tid åens udløb har befundet sig på dette sted. Men der bør
dog ikke være risiko for at støde på større jordfaste arkæologiske anlæg i forbindelse anlægsarbejderne på stedet.
Kommunen skal være opmærksom på, at der i forbindelse med byggeriet af
centret syd for Møllemærsk blev fundet betydelige rester af øst-vestgående
bolværk og havneanlæg tilhørende Aabenraas havn i 16- og 1700-tallet. Bolværket blev afbrudt af Kystvejen, og det er uvist, om det ældre havneanlæg
fortsætter øst for denne vej og ud i lokalplanområdet. Ved de kommende anlægsarbejder vil Museum Sønderjylland derfor anmode om, at man er opmærksom på eventuelle jordtildækkede bolværk, der kan dukke op.
Museet vil meget gerne tilkaldes, hvis dette skulle ske. Dette vil være med
henblik på at få savet prøver til årringsdatering af stolper fra havnen.
16

AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 98 - TILLÆG 1

REDEGØRELSE

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Arwos forsyningsområde. Ny bebyggelse
skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2018-22. Størstedelen af
området er udlagt til separat-privatkloakering, hvor nybyggeri skal separatkloakeres med afledning af regnvand til havnebassinet.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ.

Miljøvurdering
Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 973 af lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/06/2020 - skal
planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages
af en miljøvurdering (miljørapport).
Planforslaget vurderes at omfatte følgende anlægstyper på miljøvurderingslovens bilag 2:
• Punkt 10e: Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne.
• Punkt 10f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
Lokalplantillægget indebærer kun mindre ændringer til det gældende plangrundlag.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at tillæg nr. 1
til lokalplan nr. 98 ikke har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Det er vurderet, at miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt er af væsentlig omfang
og der indstilles derfor til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurderingen offentliggøres sammen
med lokalplanforslaget.
Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages. Fristen herfor er indenfor fire uger fra offentliggørelsesdatoen.

Tilladelse og dispensationer fra andre
myndigheder
Museumsloven
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens § 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.
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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.
Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser, overkørsler tæt på kryds, vareindlevering mv. kan kræve, at der skal indhentes samtykke fra politiet, jf. Færdselslovens § 100.
Tilladelse til vandindvinding efter Vandforsyningsloven.
I forbindelse med drift af pumperne vil der blive indvundet overfladevand fra
Mølleåen, hvilket kræver tilladelse. Tilladelsen vil bl.a. omfatte forventet driftstid, maksimal indvinding og evt. tremmeafstand.
Lovhjemmel: §§ 20-22 i Vandforsyningsloven (LBK nr. 1450 af 05/10/2020)
samt § 4 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (BEK nr. 832
af 27/06/2016).
Tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven
Når formålet med et anlæg er kystbeskyttelse, er projektet omfattet af Kystbeskyttelseslovens § 3, og kræver således en forudgående tilladelse. Tilladelsen vil blandt andet omfatte en vurdering af formålet kontra den påvirkning
der er på kysten i kumulation med eventuelle øvrige anlæg i området. Kommunen er myndighed.
Tilladelse til vandløbsregulering
Etablering af en rist i Slotsmølleå ved indløbet under Møllemærsk betragtes
som en regulering af vandløbet og forudsætter tilladelse efter Vandløbslovens
§ 17. Ændring af udløbsbygværket, bundbredde eller bundkote forudsætter
ligeledes en tilladelse til regulering. Tilladelsen vil blandt andet indeholde vilkår om udformning af afgitring, periode for ibrugtagning og placering af ansvar for drift og vedligeholdelse af risten. Kommunen er myndighed.
Dispensation fra naturbeskyttelsesloven
Enhver aktiv handling der potentielt kan medføre tilstandsændringer i vandløb
eller natur som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 kræver dispensation jf. Naturbeskyttelseslovens § 65. I dispensationen vil en eventuel påvirkning blive vurderet og sat overfor formålet med projektet. Kommunen er myndighed.
Tilslutningstilladelse og udledningstilladelse
I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelse og Miljøbeskyttelsesloven skal der meddeles tilladelse til udledning af overfladevand samt evt. også
tilslutningstilladelse for spildevand (f.eks. toilet, håndvask og lignende).
Anlægget kræver også tilladelse efter:
Byggelovgivningen og evt. efter Havneloven.
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Møllemærsk

Kystvej

Søndre Havnevej

KORTBILAG 1:
LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING
Dato: 26. oktober 2020
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KORTBILAG 2:
LOKALPLANKORT, OMRÅDETS DISPONERING
Dato: 4. november 2020
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Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 98, Aabenraa Kommune
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, PTM (Plan, Teknik & Miljø) i
samarbejde med COWI.
Offentliggjort den 10. februar 2021.
Tryk: Aabenraa Kommune.
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved
henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

