Forslag
Lokalplan nr. 21 - Krusmølle

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

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 4 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 et link på www.nmkn.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
Ejerne af Krusmølle ønsker at udvide deres eksisterende turisme-, ferie- og
fritidsaktiviteter samt faciliteter til kildevandstapperi på ejendommen, og der
er derfor behov for at udarbejde en lokalplan.
Der er ønsker om at udvide arealerne til produktion og lager af kildevand,
udvide de publikumsrelaterede aktiviteter med større køkken og café/
delikatesseområde, mulighed for overnatning samt parkering, generel
udvidelse af lagerfaciliteter og udvidelsesmuligheder til ny bolig samt øvrige
boligrelaterede faciliteter.
Eksisterende aktiviteter på ejendommen er hidtil blevet tilladt gennem
landzonetilladelser. Ønskerne til nybyggeri samt anvendelsen af dette
kan ikke rummes inden for landzonebestemmelserne. Baggrunden
for lokalplanen er derfor at fremtidssikre mulighederne for at udvikle
aktiviteterne på ejendommen i en samlet plan.
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. 21 er offentliggjort den XX. måned 2020.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den XX. måned 2020 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 21 - Krusmølle
Med hjemmel i Lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 50 af 19/01/2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er:
at udlægge området til turisme-, ferie- og fritidsaktiviteter samt
erhvervsareal,
at fastlægge vejadgange og parkeringsarealer til bebyggelsen,
at sikre bevaringsværdig bebyggelse,
at muliggøre opførelsen af bebyggelse til boligformål,
at muliggøre opførelsen af bebyggelse til erhvervsformål,
at muliggøre detailhandel i lokalplanområdet,
at sikre bevaring af den beskyttede natur i området,
at fastholde ubebyggede arealer.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Felstedskov, Felsted
Del af matr.nr. 135, del af matr.nr. 5 samt en del af vejarealet
7000b
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. juli
2020 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3

Lokalplanområdet ligger i landzone og fastholdes i landzone.
Lokalplanen gives bonusvirkning. Se yderligere § 11.

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges overordnet set til rekreative
formål, herunder turisme-, ferie- service- og fritidsaktivitet samt
hertilhørende boliger.
Lokalplanområdet anvendes desuden til erhvervsformål, herunder
kildetapperi, butik, oplagring og kunsthåndværkernes værksteder.
Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som vist på kortbilag 2, og
der kan etableres interne veje på tværs af delområderne.

3.1

Ad. § 3.3
Eksisterende boliger: To boliger inden
for byggefelt 7 og to boliger inden for
byggefelt 3.
En ny aftægtsbolig inden for byggefelt
4

Delområde 1
Området må anvendes til ferie-, og fritidsanlæg, herunder café
køkken, deli, orangeri, selskabslokaler og glamping-hytter med
tilhørende toiletbygning.
Derudover må eksisterende anvendelse til butik, kildetapperi og
kunsthåndværkernes værksteder fortsætte.
Delområde 2
Området må anvendes til erhverv, herunder butik, kildetapperi,
oplagring samt kunsthåndværkernes værksteder.
Derudover må eksisterende anvendelse til 4 boliger fortsætte, og der
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må indrettes én aftægtsbolig* i delområdet. Til boliger er det tilladt
at etablere parkering under terræn.
*se beskrivelse i redegørelse.

3.2

Delområde 3
Området skal bevares som ubebyggede naturarealer.

3.3

Delområde 4
Området må kun anvendes til tidsbegrænsede events samt
parkering.

4

4.1

5

Udstykninger
Området kan udstykkes i henhold til udstykningslovens
bestemmelser.

Veje og parkering

5.1

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Strandgade og
Krusmøllevej, som vist i princippet på kortbilag 3.

5.2

Der udlægges areal til vejene A-B-C, D-E og F-G, som vist i
princippet på kortbilag 3.

5.3

Vejene skal etableres som kørefaste grusveje og må ikke fremstå
med permanent belysning.

5.4

Der udlægges areal til vendeplads, som vist i princippet på kortbilag
3.

5.5

Inden for delområde 4 udlægges der areal til parkering, som vist i
princippet på kortbilag 3.

5.6

Der må i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse udformes
parkeringsareal under terræn, som vist i princippet på kortbilag 4.

5.7

Inden for delområde 2 skal der i tilknytning til boligbebyggelse
etableres parkeringsareal/garage under terræn svarende til minimum
2 parkeringspladser pr. boligenhed.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Delområde 1
Bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, der er angivet på
kortbilag 3.

6.2

Inden for byggefelt 1 findes der eksisterende bebyggelse med
anvendelse til butik, kildetapperi og kunsthåndværkernes
værksteder. Disse anvendelser må fortsætte. Herudover må der
inden for byggefelt 1 placeres bebyggelse til restauration, café, deli,
køkken, selskabslokaler, orangeri og lignende.
Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager og 8,5 meter.
Bebyggelsen må dog ikke overstige kote 20,25 (DVR).
Skorstene og afkast er undtaget højdebegrænsningen og må opføres
med en højde, der påkræves af miljømyndigheden.

6

6.3

Inden for byggefelt 8, jf. kortbilag 3, må der maksimalt være 10
flytbare overnatningshytter til udlejning (glamping). Enhederne må
opføres i en højde af maksimalt 4 meter og 1 etage.

6.4

Der må alene opføres én toiletbygning på maks. 25 m2 som vist i
princippet på kortbilag 3 og 3A. Toiletbygningen må have en højde
på maksimalt 5 meter fra eksisterende terræn.
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6.5

Delområde 2
Bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, der er angivet på
kortbilag 3.

6.6

Inden for byggefelt 7 findes der eksisterende bebyggelse med
anvendelse til boligformål. Inden for byggefelt 2 findes der
eksisterede bebyggelse med anvendelse til boligformål og
kontorlokaler. Disse anvendelser må fortsætte. Herudover må der
inden for byggefelterne 2 og 7 placeres parkering under terræn.

6.7
Ad. § 6.7
Byggefelt 4 giver alene mulighed
for opførelse at en aftægtsbolig til
landbrugsejendommen, og kun så
længe ejendommen arealtillæggende
giver den mulighed jf. planlovens
bestemmelser.
Se beskrivelse af aftægtsboliger i
redegørelse.

Inden for byggefelt 4 må der placeres bebyggelse til boligformål i
form af en aftægtsbolig* samt parkeringsmuligheder, som vist på
kortbilag 4.

Ad. § 6.8
Der er en luftledning, som krydser
lokalplanområdet. Bebyggelse inden
for byggefelt nummer 6 kan derfor
kun opføres under eller inden for
deklarationsbæltet for eksisterende
luftledning, såfremt der er opnået
dispensation hertil fra ledningsejer.

6.8

Bebyggelse inden for byggefelt 4 må opføres i maksimalt 2 etager
og 8,5 meter. Bebyggelsen må dog ikke overstige kote 20,25 (DVR).
Der kan opføres op til to bygninger inden for byggefeltet, således der
er mulighed for bolig med garage/udhus. Der må maksimalt opføres
300 m2 bolig.
Inden for byggefelterne 3, 5 og 6 må der kun placeres bebyggelse til
erhverv, som vist på kortbilag 3.
Bebyggelse inden for byggefelt 3 og 5 må opføres i maksimalt 1
etage og 8,5 meter. Bebyggelsen må dog ikke overstige kote 20,25
(DVR).
Bebyggelse inden for byggefelt 6 må opføres i maksimalt 1 etage og
8,5 meter samt have et maks. etageareal på 900 m2 .
Skorstene og afkast er undtaget højdebegrænsningen og må opføres
med en højde, der påkræves af miljømyndigheden.

6.9

Der må maksimalt indrettes 760 m² bruttoetageareal til butikker
med overvejende base i lokal produktion* inden for byggefelt 1, 2, 3
og 7.
*se beskrivelse i redegørelse.

6.10

Der må højest være 6000 m2 etageareal i delområde 1 og 2, fordelt
på såvel bolig- som erhvervsareal samt til ferie- og fritidsformål.

6.11

Parkeringsareal under terræn skal ikke medregnes i det maksimale
etageareal og må gerne ligge uden for byggefelterne.

6.12

Delområde 3
Der må ikke opføres bebyggelse inden for delområde 3.

6.13

Delområde 4
Der må ikke opføres bebyggelse inden for delområde 4.
Det er dog tilladt at opsætte midlertidige toiletfaciliteter, telte,
scener mv. i forbindelse med events i området.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Byggefelt 1-7
Nybyggeri og ombygninger inden for byggefelterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og
7 skal udføres som længehuse, så der opnås en arkitektonisk helhed
med eksisterende bygninger.

7.2

Bebyggelse skal fremstå med facade i samme farver som
eksisterende bebyggelse i området, i farverne sort, brændt umbra,
lys brændt umbra, dodenkopf, lys dodenkopf, oxydsort, varm grå,
kønrøg, terra di sienna, lys rå sienna, kold grå, guldokker, lys
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guldokker og kridt, eller i disse farvers blanding med sort og hvid, jf.
bilag A.
Såfremt der anvendes træbeklædning, må denne desuden fremstå i
materialets naturlige farve.

7.3

Facader skal opføres i blank mur, beklædes med træ eller pudses
og males (jf. § 7.3). Det er tilladt at anvende zink og aluminium
til mindre bygningsdele. Disse må fremstå i materialets naturlige
farver. e bestemmelser

7.4

Tage skal udføres som saddeltage i ikke-reflekterende* tagmaterialer
som tagpap, tagsten, fibercement, skifer, zink, matte metalplader
eller som grønne tage med græs/sedum.
*Vejledende maksimal glansværdi 20.

7.5

Med undtagelse af zink-, metal- og græs-/sedumtage skal tage
holdes i farvenuancer inden for sort, rød, brun eller disse farvers
blanding med sort og hvid.

7.6

Der kan etableres solenergianlæg på bygningernes tage, hvis
anlæggene ligger plant med tagoverfladen og udføres i samlede
rektangulære felter. Dog er det ikke tilladt at etablere solenergianlæg
på den bevaringsværdige bebyggelse, jf. § 8.2.

7.7

Byggefelt 8
Flytbare overnatningshytter og tilhørende toiletbygning inden
for byggefelt 8 skal udføres i let konstruktion i træ eller lignende
materialer. Tage kan udføres i tagpap eller lignende og/eller som
grønne tage. Det er tilladt at anvende zink og andre metaller til
mindre bygningsdele.
Farver for både facader og tage følger bestemmelserne i §§ 7.2-7.5.
Hytterne kan desuden fremstå som mobile enheder på hjul.

7.8

Generelt
Mindre, sekundære bygninger som mindre skure, udhuse,
toiletfaciliteter mv. samt overdækninger, læskure, grillhytter og
lignende må udføres i andre materialer og med anden taghældning
end nævnt i §§ 7.2-7.5.

7.9

Der må ikke opsættes udvendige antenner, paraboler og lignende på
bebyggelse.

7.10

Der må i lokalplanområdet kun skiltes for egen virksomhed.

7.11

Der må opstilles én skiltepylon på maksimalt 1 x 2 meter (bredde x
højde) i forbindelse med kundeindgangen, som vist i princippet på
kortbilag 3 og 3A.

7.12

Der må kun opsættes mindre henvisningsskilte på maks. 1 m2 i
en højde på maks. 1,5 meter over terræn i forbindelse med f.eks.
varelevering, naturformidling og indgang.

8

8

AABENRAA KOMMUNE

Bevarende bestemmelser

8.1

Hovedbygningen, som vist med skravering på kortbilag 3, er
bevaringsværdig og må ikke nedrives, ombygges eller på anden
måde ændres udvendigt uden byrådets særlige tilladelse. Dette
gælder også ændring af farver og materialer samt udskiftning
af bygningsdele som f.eks. tage, tagrender, skorsten, vinduer,
gelændere, sålbænke mv.

8.2

På bevaringsværdig bebyggelse må der ikke opstilles solfangere,
solpaneler og lignende anlæg til aktiv solvarme.
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9
9.1

Ad. § 9.2
9.2
Egnsypisk beplantning er f.eks.:
Stilkeg, Ask, Skovfyr, Løn, Småbladet
lind, Bøg, Pil, Seljerøn, Fuglekirsebær,
Hæg, Slåen, Tjørn, Hunderose, Vild
æble, Hassel og lignende.

Ubebyggede arealer
Delområde 1 og 2
Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til adgang, gårdareal,
parkering, udstillingsområde mm., skal anlægges som grønt areal.
Ny bebyggelse inden for byggefelt 6 skal indhegnes og afskærmes
visuelt med tæt beplantning af egnstypiske træer og buske, som vist
i princippet på kortbilag 3.
Den afskærmende beplantning skal fremstå som et
sammenhængende hegn med tæt underbeplantning. De nye og de
eksisterende læhegn skal vedligeholdes og må ikke beskadiges/
fjernes.

9.3

Delområde 3
Eksisterende søer, som fremgår af kortbilag 3, skal fremstå som
uberørte naturarealer.

9.4

Delområde 4
Parkeringsarealet skal afskærmes med tæt beplantning på
tilsvarende måde som eksisterende parkeringsareal, der ligger syd
for i delområdet, som vist i princippet på kortbilag 3, jf. § 9.2.

9.5

Generelt
Der må i lokalplanområdet ikke foretages udendørs oplagring uden
for indhegnede og afskærmede arealer. Afskærmningen udføres
som beplantning af egnstypiske træer og buske med en højde
på minimum 3 meter. Oplagringen må ikke overskride højden på
afskærmningen.

9.6

Terrænregulering på mere end +/- 1 meter i forhold til eksisterende
terræn må ikke finde sted.
Parkering under terræn er undtaget denne bestemmelse.
Skråningsanlæg må ikke opføres som støttemur og med en hældning
på større end 1:3.

9.7

10
10.1

11
11.1

Det er ikke tilladt at etablere solenergianlæg på terræn.

Forudsætninger for ibrugtagning
Den afskærmende beplantning omkring byggefelt 6 skal foretages
den førstkommende plantesæson, efter byggeriet er taget i brug.
Læhegnene skal give en visuel, vedvarende og effektiv afskærmning.

Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter planlovens bestemmelser efter § 35, stk. 1, om
landzonetilladelser. Der skal således ikke søges om landzonetilladelse
til bebyggelse, ændrede anvendelser, terrænreguleringer og tekniske
anlæg, når vilkårene opfyldes:
- Såfremt glamping/overnatningsmuligheder ikke længere er en del
af aktiviteterne i området, skal alle glampingfaciliteter fjernes på
ejers regning.

11.2

Ved eventuel dispensation fra lokalplanens bestemmelser skal der
også meddeles landzonetilladelse.
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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 af et større
byggearbejde mv. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den
endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets
offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 21 er vedtaget af Aabenraa Byråd den XX. måned
20XX.
Forslaget er offentliggjort den XX. måned 20XX.
Pbv.
Thomas Andresen			
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet ligger på Krusmøllevej 10 ca. 7 km sydøst for Aabenraa
by. Området udgør et areal på ca. 7,5 ha og ligger ca. 500 meter syd
for Aabenraa Fjord i naturskønne områder imellem Hostrupskov og
Feldstedskov.

Baggrund og formål med lokalplanen
Ejerne af Krusmølle ønsker at udvide deres eksisterende turisme-, ferie- og
fritidsaktiviteter samt faciliteter til kildevandstapperi på ejendommen, og der
er derfor behov for at udarbejde en lokalplan.
Der er ønsker om at udvide arealerne til produktion og lager af kildevand,
udvide de publikumsrelaterede aktiviteter med større køkken og café/
delikatesseområde, mulighed for glamping (glamour-camping) og mere
parkering, generel udvidelse af lagerfaciliteter og udvidelsesmuligheder til ny
bolig samt øvrige boligrelaterede faciliteter.
Eksisterende aktiviteter på ejendommen er hidtil blevet tilladt gennem
landzonetilladelser. Ønskerne til nybyggeri samt anvendelsen af dette kan
ikke rummes inden for landzonebestemmelserne. Baggrunden for lokalplanen
er derfor at fremtidssikre mulighederne for at udvikle aktiviteterne på
ejendommen i én samlet plan.
Formålet med lokalplanen er at skabe en samlet plan for fremtidige
udvidelser af såvel turisme-, ferie- og fritidsaktiviteterne som
fødevarevirksomheden (kildetapperi) på Krusmølle. Formålet er desuden
specifikt at sikre mulighed for placering af nybyggeri og udvidelser af
kildetapperi og lager, café og delikatesseområder, lager generelt og nye
muligheder for overnatning. Desuden skal lokalplanen sikre mulighed
for fremtidig nybyggeri til bolig og ændret anvendelse af eksisterende
boligformål. Lokalplanen skal herunder sikre arkitektonisk kvalitet i
byggeriets placering og udformning, således at den samlede nye bebyggelse
fremstår som en veldisponeret og harmonisk helhed.
Det er også hensigten med lokalplanen at sikre de beskyttede naturarealer
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og landbrugsarealer med bestemmelser for anvendelse, og hvor der må
bygges.
Endvidere skal lokalplanen fastlægge retningslinjer for trafikbetjening af
området og udformning af vej- og parkeringsarealer samt for afskærmende
beplantning.

Eksisterende forhold
Krusmølle
Krusmølle ligger i et smukt og meget varieret landskab med store
landskabelige kvaliteter i form af kuperet terræn, beplantning, marker,
overdrev og vådområder.

Et overblik over, hvad der er at finde i de væsentligste bygninger på Krusmølle.

Kildetapperi
Under Krusmølles bygninger findes en af Danmarks meget få naturligt
springende kilder. På Krusmølle tappes vandet.

Produktionslokalet på Krusmølle.
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Cafe og selskabslokaler
Gårdens gamle kostald med de bevarede bindsler, drikketrug mm. udgør det
ene af selskabslokalerne på Krusmølle.

På selskabslokalets bagvæg ses der store plakater med køer for at indikere, at dette var den gamle
gårds kostald.

Butik
Butikken er lokaliseret i loftsrummet i den ene gårdlænge oven på
selskabslokalerne. Der er bl.a. en række lokalt producerede varer.
I forbindelse med butikken er der tre små værksteder tilknyttet. Her sidder
der et par lokale kunstnere og bl.a. kreerer ting, der bliver solgt i butikken.
Boliger
Stuehuset er bevaringsværdigt og er registreret med en SAVE-værdi 3.
Bygningen er udført i et rigt dekoreret murværk med en velproportioneret
bygningskrop med frontispice mod gårdspladsen. Den fremstår med fine
originale jernvinduer. Bygningen er en vigtig del af miljøet både mod
gårdspladsen og på havesiden, hvor den ligger flot i landskabet, hævet på en
græsskråning, der falder ned til en sø.
Der er indrettet to boliger i stuehuset.

Det bevaringsværdige stuehus.
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Der er yderligere indrettet to boliger på førstesalen af den ene gårdlænge.
Andre aktiviteter og faciliteter
Den ene af Krusmølles længer bliver desuden anvendt som kontorlokale for
medarbejderne til turisme- og gæsteerhvervet på ejendommen.
På Krusmølle afholdes der et par årlige koncerter. Koncerterne foregår
udendørs under åben himmel i Krusmølles natur.
På Krusmølle afholdes der bl.a. også høst- og julemarked.
Adgangsveje
Ejendommen har tre adgangsveje; en privat adgangsvej til boligen fra
Strandgade, kundeindgangen fra Krusmøllevej samt lastbilindgangen
ligeledes fra Krusmøllevej.

Her ses de tre vejadgange til lokalplanområdet.

Natur og landskab
Krusmølle ligger i et naturskønt område ca. 500 meter syd for Aabenraa
Fjord. Området er præget af marker, skovarealer og søer. Inden for
lokalplanområdet er der 2 beskyttede søer, som er med til at give området
et særligt præg og en oplevelse af landligt idyl omgivet af vand.
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Denne sø ligger ud til stuehusets haveside og kan ses fra stuehuset. I baggrunden ses de
skovarealer, der omgiver lokalplanområdet.

Landskabet omkring Krusmølle er meget kuperet, og gården er ikke synlig,
når man kommer kørende fra Strandgade, fordi den ligger i en lavning i
terrænet. Det bakkede terræn medvirker også til, at gården putter sig i
landskabet, og den store afstand til naboer giver følelsen af et naturligt
privatliv på landet.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdets afgrænsning udgør del af matr.nr. 5 og del af matr.nr.
135, Felstedskov, Felsted, samt vejarealet imellem, del af matr.nr. 7000b,
Felstedskov, Felsted. Mod øst og syd er området afgrænset af skov og mod
nord og vest af markarealer.

Lokalplanområdet er vist med en hvid afgrænsning, mens de sorte streger viser matrikelgrænser.

Området udgør omkring 7,5 ha og ligger i landzone. Området fastholdes i
landzone, og lokalplanen gives bonusvirkning. Det betyder, at lokalplanen
erstatter eventuelle nødvendige landzonetilladelser.
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Områdets anvendelse
I forbindelse med en positiv udvikling i de eksisterende aktiviteter på
Krusmølle ønsker ejerne at udvide deres turisme-, ferie- og fritidsaktiviteter
samt faciliteter til kildevandstapperi på ejendommen.
Arealerne til produktion og lager af kildevand samt de publikumsrelaterede
aktiviteter skal udvides med bl.a. mere lagerplads, større køkken og café/
delikatesseområde. Derudover skal lokalplanen give mulighed for glamping
(glamour-camping) og mere parkering samt udvidelsesmuligheder til ny
aftægtsbolig og øvrige boligrelaterede faciliteter.
For at sikre alle disse anvendelser er lokalplanområdet opdelt i 4
delområder, se kortbilag 2.
Veje og parkering
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Strandgade og Krusmøllevej.
Lokalplanen viser desuden en evt. vejadgang til varelevering parallelt med
eksisterende vejadgang fra Strandgade nord for lokalplanområdet. Denne
kan anlægges for at sikre, at den tunge trafik adskilles fra Krusmølles
gæster.
I den vestlige del af lokalplanområdet udlægges et areal til parkering nord
for det eksisterende parkeringsareal, som har ca. 100 parkeringspladser.
Det nye parkeringsareal vil give mulighed for ca. 70 nye parkeringspladser
og vil udelukkende komme i anvendelse, når der afholdes særlige events på
Krusmølle, som kan give parkeringsudfordringer langs Krusmøllevej. Det nye
parkeringsareal er altså tænkt som en løsning på de parkeringsudfordringer,
som allerede eksisterer i området i dag i forbindelse med afholdelse af
events.
Vejadgange må ikke fremstå belyst for ikke at genere naboboliger.
Bebyggelsens omfang og placering
Delområde 1 og 2:
Der må samlet set ikke være mere end 6000 m2 etageareal i delområderne
tilsammen, fordelt på såvel bolig- som erhvervsareal samt ferie- og
fritidsformål, og heraf må der maks. indrettes 760 m2 etageareal til
detailhandelsformål til produkter med overvejende base i lokal produktion
i forbindelse med julemarkeder (november + december måned) eller ved
andre særlige lejligheder.
Der er udlagt 8 byggefelter til bebyggelse, som maksimalt må være i 1-2
etager og i en højde af 8,5 meter med en topkote på maks. 20,25 (DVR).
Inden for byggefelt 8 langs søen må der placeres flytbare
overnatningshytter. Det vil sige, faciliteter som ikke vil stå fremme hele
året rundt, men være tilgængelige i visse perioder. I forbindelse med
glampingfaciliteterne gives der mulighed for at opstille en toiletbygning.
Delområde 3:
Området omfatter to beskyttede søer. Området må ikke bebygges.
Delområde 4:
Området er udlagt til parkeringsareal til Krusmølles gæster. Der er et
eksisterende parkeringsareal i området, men da der lejlighedsvis opstår
behov for mere parkering i området i forbindelse med events og julemarked,
er der udlagt yderligere parkeringsareal.
Da delområdet desuden skal anvendes i forbindelse med koncerter i
området, vil det være muligt f.eks. at opstille lejlighedsvise toiletfaciliteter,
overdækninger, scener mm.
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Bebyggelsens ydre fremtræden
Med lokalplanen er det vigtigt at fastholde samme byggestil, herunder
farver og materialer, som allerede eksisterer i området, da stuehuset er
bevaringsværdigt. Derfor er der bestemmelser om, at bygninger skal holdes
i samme nuancer som den eksisterende bebyggelse.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at tage skal udføres som
saddeltage, så der ligeledes opnås en sammenhæng med eksisterede
bebyggelse i området.
Mindre, sekundære bygninger må udføres i andre materialer end
hovedbebyggelsen.
Ubebyggede arealer
De naturlige terrænforhold i lokalplanområdet bevares, og der foretages ikke
større terrænreguleringer.
Da lokalplanområdet ligger i et meget grønt og naturligt område, fastsætter
lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelse inden for byggefelt 6 og
parkeringsarealer skal afskærmes visuelt med tæt beplantning, så det
fremstår grønt og naturligt.
Lokalplanen fastholder eksisterende beskyttede søer og sikrer, at disse skal
fremstå som uberørte naturarealer.
Glamping
Langs søen må der placeres 10 flytbare overnatningshytter/
glampingfaciliteter. Dette vil være midlertidige faciliteter, som ikke
permanent står i området, men vil være tilgængelige i visse perioder.
Glampinghytterne vil være hytter indrettet til maks. to personer og udlejes
for mindre end 5 nætter ad gangen.
Glamping kommer af ”glamour-camping” og går ud på at opleve at
overnatte i naturen uden at møde andre mennesker og uden nogen form
for opvartning. Der sigtes mod at opnå en oplevelse af at være alene på en
romantisk ferie med naturen lige uden for døren, hvor man sørger for det
hele selv.
Det er et vilkår for glampingfacilitetens placering direkte op ad en beskyttet
sø, at det er en stille aktivitet, der ikke genererer støj eller på anden måde
forstyrrer naturen.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015 - Rammer
En del af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.9.020.F.
Den øvrige del ligger i det åbne land i Kommuneplan 2015 for Aabenraa
Kommune og er ikke omfattet af kommuneplanrammerne.
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Lokalplanområdet er vist med en hvid afgrænsning, mens kommuneplanramme 1.9.020.F er vist
som en grøn flade.

Rammebestemmelserne for rammeområde 1.9.020.F lyder således:
Rammenavn
Krusmølle.
Nuværende anvendelse
Udflugtsmål i nedlagte landbrugsbygninger med selskabslokale, café, butik,
lysstøberi, kildevandstapperi, ferieboliger etc.
Områdets anvendelse
Rekreativt område.
Specifik anvendelse
Rekreativt område. Udflugtsmål i nedlagte landbrugsbygninger med
selskabslokale, café, butik, lysstøberi, kildevandstapperi, ferieboliger etc.
Særlige bestemmelser for Krusmølle
Området er omfattet af kystnærhedszonen. Bebyggelsen skal tilpasses den
lokale byggetradition med hensyn til bygningsform, så områdets særlige
miljømæssige og bygningsmæssige kvaliteter og karakter fastholdes.
Zonestatus
Nuværende zonestatus: Landzone
Fremtidig zonestatus: Landzone
Området skal forblive i landzone
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens eksisterende
rammebestemmelse og vil blive inddelt i 4 kommuneplanrammer.
Kommuneplanramme
Kommuneplanramme
Kommuneplanramme
ved Krusmølle
Kommuneplanramme

1.9.020.F - Rekreativt område - Krusmølle
1.9.023.E - Erhvervsområde - Erhverv ved Krusmølle
1.9.024.F - Rekreativt område - Nærrekreativt område
1.9.025.A - Andet - Parkering og events ved Krusmølle

De arealer, der alene periodevis eller ikke udnyttes til ferie- og
fritidsaktiviteter, vil fortsat kunne anvendes til landbrugsmæssig drift,
selvom de er udlagt til andre formål.
Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 20.
Kommuneplan 2015 - Retningslinjer
Pga. sin helt særlige beliggenhed i et naturskønt område er lokalplanområdet
omfattet af en række retningslinjer i Kommuneplan 2015.
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Turismeområde
Lokalplanområdet er beliggende i et område, som i Kommuneplan 2015 er
udlagt til turismeområde. Inden for kystnærhedszonen kan etablering af
ferie- og fritidsanlæg eller udvidelser, der kan sidestilles med nyanlæg, alene
ske i turistområder.
Et af Aabenraa Byråds mål med turismeudpegningerne er, at den særlige
sønderjyske historie og kultur, herunder madkulturen, skal være en del af de
oplevelser, der tilbydes turisterne.
I kommuneplanens redegørelse for turismeområder står der konkret
følgende om Krusmølle:
Krusmølle ved Felstedskov er i dag indrettet med selskabslokale, café,
butik, værksteder med bl.a. lysstøberi og keramik, kildevandstapperi
m.v. Aktiviteterne er indrettet i tiloversblevne driftsbygninger. For at
sikre en fortsat udvikling af aktiviteterne udarbejdes en lokalplan for
området. Lokalplanen er ikke udarbejdet.
Byrådet ønsker at fastholde rammen med henblik på fremtidig
lokalplanlægning og udnyttelse.
Området ligger inden for kommuneplanens udpegning til
turismeområde. Området fastholdes i landzone ved lokalplanlægning.
Der er altså i Kommuneplan 2015 lagt op til, at der skal udarbejdes
en landzonelokalplan for området, hvilket denne planlægning er i
overensstemmelse med.
Værdifuldt geologisk område
Lokalplanområdet ligger inden for det udpegede værdifulde geologiske
område Rudbæk Dalen.
Inden for områder udpeget som værdifulde geologiske områder skal byggeri
og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning, kystsikring mm. søges
udformet, så de understøtter landskabets dannelsesformer.
Byggeri og anlægsarbejder, beplantning mv., som kan sløre de geologiske
landskabstræk, skal så vidt muligt undgås.
Krusmølle er allerede på nuværende tidspunkt et bebygget miljø, hvorfor det
vurderes, at yderligere bebyggelse i området i tilknytning til eksisterende
bebyggelse ikke vil påvirke det geologiske område væsentligt.
Værdifuldt kystlandskab
Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt
kystlandskab. De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes
for nye tekniske anlæg, byudvikling og nye bebyggelser, der skæmmer
landskabet og forringer de visuelle, kulturhistoriske eller oplevelsesmæssige
værdier.
Gennem lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang
og udseende sikres det, at den samlede bebyggelse vil fremstå med en
arkitektonisk helhed. På den baggrund vurderes det, at nybyggeriet ikke vil
have væsentlig påvirkning på landskabet.
Særlig værdifuldt landbrugsområde
Lokalplanområdet er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde.
Formålet med udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder er
at beskytte de betydelige landbrugsinteresser, der findes i disse områder.
Inden for disse områder kræver det en særlig begrundelse, hvis et areal
udtages til anden anvendelse end landbrug.
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I særligt værdifulde landbrugsområder stilles der krav om dokumentation
for, hvordan den landbrugsmæssige interesse varetages i forbindelse med
inddragelse af arealer, og at interesse tillægges en vis vægt.
Udlæg af større områder til ferie- og fritidsformål vurderes ikke at berøre
den landbrugsmæssige drift væsentligt. Store dele af ejendomens arealer vil
ikke kunne bebygges, men sikres til fortsat jordbrugsmæssig drift.
Der gælder samme planlægningsmæssige og funktionelle begrundelser
for inddragelse af arealet til andet formål end landbrug som i forhold til
kystnærhedszonen (se afsnit Kystnærhedszone på side 30).
Naturbeskyttelsesinteresser
En stor del af lokalplanområdet er udpeget som område med særlige
naturbeskyttelsesinteresser. Og den resterende del af lokalplanområdet er
udpeget som område med potentielle naturbeskyttelsesinteresser.
De udpegede områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser vurderes at
være biologisk meget værdifulde, idet de har et udbredt indhold af biologisk
værdifulde naturtyper. Områderne indeholder - eller har stort potentiale for
at kunne indeholde - et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv.
I og i nærheden af særligt næringsfattige og dermed biologisk mangfoldige
naturarealer må der ikke etableres ny husdyrproduktion. Der må heller ikke
ske udvidelse af eksisterende husdyrproduktion eller andet, som i væsentlig
grad forringer den biologiske mangfoldighed.
Inden for områder med potentielle naturbeskyttelsesinteresser skal der, ved
ændringer af arealanvendelsen til andre formål end jordbrug, tages hensyn
til naturinteresserne. Eksisterende natur skal bevares, og mulighederne for
at genskabe nye naturarealer bør ikke forringes.

Den grønne farve viser udpegningen som område med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Den grønne skravering i den nordvestlige del af lokalplanområdet viser de potentielle
naturbeskyttelsesinteresser.

Byggefelterne vil i lokalplanen primært blive udlagt i tilknytning
til eksisterende bebyggelse. Det vurderes derfor, at de særlige
naturbeskyttelsesinteresser i området kan opretholdes, og at dyre- og
plantelivets spredningsmuligheder ikke bliver forringet i væsentlig grad.
Økologisk forbindelse
Hele lokalplanområdet ligger inden for en udpeget økologisk forbindelse.
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De udpegede økologiske forbindelser er langstrakte områder, som vurderes
at have betydning som spredningsveje for dyr og planter. Korridorerne ligger
typisk langs og mellem naturarealer og landskabstyper, samt i forbindelse
med de internationale naturbeskyttelsesområder.
Inden for disse områder må ændringer i arealanvendelsen, herunder
etablering af nye større tekniske anlæg, ikke i væsentlig grad forringe det
vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder.
Byggefelterne vil i lokalplanen primært blive udlagt i tilknytning til
eksisterende bebyggelse. Det vurderes derfor, at de økologiske forbindelser
i området kan opretholdes, og at dyre- og plantelivets spredningsmuligheder
ikke bliver forringet i væsentlig grad.
Bevaringsværdige bygninger
Stuehuset er i 2012 registreret som bevaringsværdigt med SAVE-kategori 3.
Det er særligt placeringen i landskabet og betydningen for det samlede miljø
i gårdanlægget, der er lagt vægt på i udpegningen. Lokalplanen indeholder
bestemmelser, der skal sikre, at bebyggelsen bliver bevaret og ikke må
nedrives eller ombygges uden tilladelse fra Aabenraa Byråd.

Stuehuset fremstår velholdt og har en velproportioneret bygningskrop med et rigt dekoreret
murværk.
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Den ene af gårdlængerne er ligeledes registreret som bevaringsværdig med
SAVE-kategori 5.

Gårdlængen med café, butik og selskabslokaler har en bevaringsværdi 5.

For de bygninger, der har en bevaringsværdi mellem 1-4, gælder ifølge
Kommuneplan 2015, at disse ikke må nedrives uden byrådets godkendelse,
og at der i kommende lokalplaner kan fastlægges bevarende bestemmelser
for bygningerne samt forbud mod nedrivning.
Lokalplanen skal derfor sikre, at bevaringsværdien ikke påvirkes negativt.
Dette gøres både ved at sikre værdierne ved det eksisterende byggeri, men
særligt ved at fastlægge bestemmelser for nybyggeri i forhold til udformning
og omfang.
Værdifuldt kulturmiljø
Umiddelbart syd for okalplanområdet er der et skovareal, og inden for
skovarealet ligger det udpegede kulturmiljø Mølleå/Møllebækken.

Den blå farve viser kulturmiljøet, som ses at løbe langs skovbrynet.

Etablering af nye anlæg, ny bebyggelse og andre indgreb må ikke finde
sted i disse områder, hvis tiltaget i væsentlig grad vil forringe oplevelsen
eller kvaliteten af bevaringsinteresserne. Samspillet mellem kultursporene,
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naturgrundlaget og det omgivne landskab må ikke sløres eller ødelægges.
Kulturmiljøet vurderes ikke at blive påvirket af lokalplanens realisering, da
der ikke gives bygge- eller anlægsmuligheder her.
Skovrejsning uønsket
I området er skovrejsning uønsket bl.a. på grund af geologiske interesser.
Der er ikke planer om at øge skovarealet.
Område med drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser.
Anvendelsen inden for lokalplanen vurderes ikke at medføre særlig risiko for
forurening af grundvandet.
Grundvandsressourcer
Der er i 2015 givet indvindingstilladelse til at indvinde 3000 m3 grundvand
pr. år til industriel brug. Tilladelsen er gældende for 15 år. Påvirkningen
vurderes i forbindelse med indvindingstilladelsen og reguleres ikke gennem
lokalplanen.
Oversvømmelsesrisiko
Det er vurderet, at der er risiko for oversvømmelse fra søarealet i området.
Risikoen betragtes som et opmærksomhedspunkt, særligt i forbindelse med
byggeri ved søarealet. Der fastsættes dog ikke en konkret sokkelkote i
forbindelse med planlægningen.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Der er ikke nogen eksisterende lokalplan for området.
Denne lokalplan udarbejdes som en bonuslokalplan, hvilket er en
landzonelokalplan med bestemmelser, der erstatter landzonetilladelser. I
en bonuslokalplan fremgår det, hvilke landzonetilladelser der gives med
lokalplanens vedtagelse med hensyn til udstykning, bebyggelse og/eller
anvendelse med samme præcision som en landzonetilladelse. Der kan
i øvrigt knyttes betingelser til bonusbestemmelserne som for eksempel
tidsbegrænsning for en tilladelse.
Servitutter
Evonet har en luftledning, som krydser lokalplanområdet. Bebyggelse
inden for byggefelt nummer 6 kan derfor kun opføres under eller inden
for deklarationsbæltet for eksisterende luftledning, såfremt der er opnået
dispensation hertil fra ledningsejer. Det forventes, at der kan gives
dispensation til byggeri under ledningen, såfremt byggeriet har en højde på
maks. 6 meter og en taghældning på maks. 10 grader.
Arkæologi
En gennemgang af diverse historiske luftfotos, reliefkort samt ældre kort
viser, at planområdet kun er forstyrret i den sydlige del, hvor der formentlig
er en mindre lergrav (det rødskraverede område på kortet).
Omkring planområdet er der registreret adskillige væsentlige, jordfaste
fortidsminder. Tæt nord og vest for planområdet findes tre væsentlige,
jordfaste fortidsminder i form af dysser (gravhøje fra stenalderen, hvoraf
de to er fredede fortidsminder. Den nordligste er en langdysse. Omkring
planområdet er der desuden registreret flere bopladser fra ældre og yngre
stenalder. Tæt syd for planområdet er der registreret oplysninger om gamle
mølleveje omkring Krusmølle.
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Uden for planområdet ligger Krusmølle, som menes at være anlagt af Hertug
Hans den Ældre i 1500-tallet. Møllen må derfor anses for at være et jordfast
fortidsminde, selvom den ikke er registreret som et sådant. Og det kan
ikke udelukkes, at der i området omkring og under møllebygningerne kan
findes spor efter anlæg og aktiviteter fra middelalder og renæssance med
forbindelse til møllen.
Til gravhøjene må der have hørt bebyggelser, som har ligget tæt ved. Det
kan derfor ikke udelukkes, at der kan findes spor efter flere bebyggelser
eller evt. flere gravhøje på planområdet. Museet ved af erfaring, at man i
forhistorien foretrak at anlægge landsbyer højt i terrænet, tæt ved vand.
På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at der er høj risiko for at
støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for
planområdet, bortset fra det destruerede areal. Museet anbefaler derfor
en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde inden for planområdet.
Da planområdet er over 5000 m2, skal udgifterne til forundersøgelse - jf.
museumslovens § 26, stk. 2, afholdes af bygherre.
Hvis forundersøgelsen viser, at der findes væsentlige fortidsminder på
planområdet, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejde.
I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en
udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle
financieres af bygherre.
Både de kendte og ukendte jordfaste fortidsminder er omfattede af
museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde
støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang det berører
fortidsmindet og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.
Museum Sønderjylland udarbejder gerne ved henvendelse fra bygherre
budget og tidsplan for en forundersøgelse af planområdet.
Miljøforhold
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet, og den
planlagte anvendelse medfører ikke en øget risiko for jordforurening.
Hvis der under bygge- og anlægsarbejde konstateres jordforurening, skal
arbejdet standses, og Aabenraa Kommune underrettes jf. § 71 i Lov om
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forurenet jord.
Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører det
pågældende arbejde eller lader det udføre. Arbejdet kan genoptages efter 4
uger, eller når miljømyndigheden har taget stilling til, om der skal fastsættes
vilkår herfor.
Støj
Det vurderes, at trafikken vil være den samme, samt at tilkørselsforhold,
beliggenheden og den begrænsede øvrige trafik ikke vil medføre trafikstøj i
nærheden af gældende grænseværdier.
Husdyrbrug
Med hensyn til landbrugene i området er Møllevej 35 det husdyrbrug, der vil
kunne blive begrænset af lokalplanen. Der er dog et overdrev ca. 290 meter
øst for husdyrbruget, hvortil der er en grænse på maksimalt 1 kg ammoniak
i totaldeposition til området. Det vurderes umiddelbart, at overdrevet vil
begrænse husdyrbruget mere end lokalplanen. Med den planlagte lokalplan
må der fra husdyrbruget til det lokalplanlagte område (delområde 3) være
en lugtgeneafstand på 450 meter. Den produktion, der er tilladelse til i dag,
kan godt fortsætte.
Naturforhold
Søer
De to søer inden for lokalplanområdet er beskyttet i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages ændringer i søernes
tilstand uden tilladelse fra Aabenraa Kommune.

De to søer er vist med en blå afgrænsning på kortet sammen med en række andre beskyttede
søer, som ligger umiddelbart uden for lokalplanområdet.

Søarealet er den blanke vandflade og den oversvømmede rørsump. Bredden
er søarealets omkreds (vandkanten), og bræmmen er det tørre landareal
ovenfor bredden. Ifølge Naturbeskyttelsesloven er søen eller vandhullets
areal både søarealet og den del af bræmmen, der har vand og sumpplanter.
Tidvist udtørret søbund henregnes ligeledes til søens areal.
Der vil blive placeret bebyggelse imellem to af lokalplanområdets søer samt
nord for den ene af søerne, men dette vurderes ikke at påvirke søerne, da
bebyggelsen vil blive holdt i en passende afstand til søerne.
Mose
Umiddelbart langs lokalplanens østligste samt vestligste afgrænsning
er der registreret mosearealer, der er beskyttet i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
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beskyttede moser.
Moser findes på steder, hvor grundvandet står så højt, at jorden
er vandmættet, men uden at jordoverfladen permanent står under
vand. Dog er der ofte vandhuller i moserne, fordi de tidligere blev
brugt til tørvegravning, og nu henligger tørvegravene som små søer i
moseområderne. Moser har et naturligt plantedække af urter, buske og
træer tilknyttet den høje fugtighed.

Den røde markering viser de beskyttede moseområder uden for lokalplanområdet.

Lokalplanen berører ikke moseområderne.
Vandløb
Syd og øst for lokalplanområdet er der et beskyttet vandløb. I henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af
vandløbene ud over sædvanlig vedligeholdelse.
Vandløbene er levested for en lang række planter og dyr og fungerer også
som vigtige spredningskorridorer i landskabet.

De blå streger viser de beskyttede vandløb omkring lokalplanområdet.

Lokalplanen berører ikke vandløbsområderne.
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Skovbyggelinje
En stor del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring
Felstedskov. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke placeres
bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 meter fra
skove.
Dette er for at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare
skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

Den grønne markering viser skovbyggelinjen om Felstedskov.

Aabenraa Kommune vil i forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode
ansøge Miljøstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinjen. Ophævelse af
skovbyggelinjen vil gøre den fremtidige administration af lokalplanen lettere,
da kommunen ellers skal dispensere fra skovbyggelinjen kontinuerligt.
Fortidsminder
Umiddelbart uden for lokalplanområdet ligger der to
fortidsmindebeskyttelseslinjer. Nord for lokalplanområdet ligger en stenalder
langhøj, Feldsted, der kaster en 100 meter beskyttelseslinje, og vest for
lokalplanområdet er der en stenalder rundhøj, Felsbækgaard.

De to fortidsmindebeskyttelseslinjer er markeret med lyserødt på kortet (den ene ses kun meget
lidt i den nordligste del af kortet).

Fortidsmindebeskyttelseslinjerne er bestemt i Naturbeskyttelseslovens § 18.
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes
værdi som landskabselementer, herunder at sikre indsyn til og udsyn fra
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fortidsminderne. Inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne må der ikke
foretages ændringer i tilstanden.
Lokalplanen berører ikke fortidsminderne.
Aftægtsbolig i forbindelse med landbrugsejendom
På en landbrugsejendom med et samlet areal over 30 ha. er der i planlovens
landzonebestemmelser en ret til at opføre en aftægtsbolig i umiddelbar
tilknytning til ejendommens hovedbebyggelse.
I den konkrete sag, hvor der bliver udarbejdet en lokalplan for ejendommens
øvrige erhvervsaktiviteter og byggeri, og hvor der er fremsat ønske om
muligheden for at opføre en bolig til generationsskifte på ejendommen, er
det derfor hensigtsmæssigt at placere den ønskede aftægtsbolig inden for
byggefelt 4 i lokalplanen for derved at sikre omfanget af bebyggelse på
ejendommen. Byggefeltet skal sikre, at aftægtsboligen, såfremt den bliver
opført, bliver placeret i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende
hovedbebyggelse.
Byggefelt 4 giver alene mulighed for opførelse af en aftægtsbolig, og kun
så længe ejendommen arealtillæggende giver den mulighed jf. planlovens
bestemmelser.
Bilag IV-arter efter EU-habitatdirektiv
Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter i henhold til EU-habitatdirektivet
inden for lokalplanområdet eller i umiddelbar nærhed af det. Området
er naturrigt med søer og mose, men disse påvirkes ikke af lokalplanens
anvendelsesmuligheder, ligesom dyrenes spredningsveje ikke forringes.
Detailhandel
I henhold til planlovens § 16, stk. 5, skal der for lokalplanforslag, der
muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af
bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og
trafikale forhold.
Krusmølle er en velbesøgt turistattraktion, og butiksarealerne sælger
primært unikke produkter, som er produceret i egnen. De eksisterende
samlede butiksarealer omfatter ca. 367 m2 og ønskes ikke udvidet.

Butikken er indrettet på 1. salen i en af gårdlængerne på Krusmølle.

Inden for lokalplanens bonusvirkning kan der fremadrettet indrettes/
tillades maksimalt 760 m2 bruttoetageareal til butik med overvejende
base i lokal produktion. Det betragtes som butikker, hvor der forhandles
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brugskunst, kunsthåndværk og boligtilbehør samt fødevarer, der fortrinsvis
er lokalt producerede, dog ikke som egentligt dagligvaresalg. Den udvidede
butiksstørrelse fra de eksisterende 367 m2 til maks. 760 m2 skyldes bl.a.
Krusmølles høst- og juleudstillinger, hvor der i perioder afholdes særlige
markeder.
Butikkers påvirkning af bymiljøet
Lokalplanområdet omfatter den eksisterende Krusmølle. Området ligger
ud til Strandgade og Krusmøllevej, der fungerer som mindre landeveje
med beboelse spredt rundt langs vejnettet. Der ligger nogle få parcelhuse
langs lokalplanområdets nordvestlige afgrænsning. Derudover er der en
naboejendom, som ligger umiddelbart syd for gårdanlægget.
Krusmølle er en eksisterende turistattraktion, der i flere år har haft en
gårdbutik tilknyttet. På almindelige hverdage er der ca. 30-50 kunder dagligt
til Krusmølle-anlægget. I weekender er det generelt fester og selskaber,
der fylder faciliteterne op. På en weekend, hvor der er selskaber, er der ca.
500-700 gæster i Krusmølle. Da butikken på Krusmølle ikke ønskes udvidet,
vurderes det, at kundegrundlaget vil være det samme, og det begrænsede
varesortiment vil ikke påvirke detailhandelsstrukturen i lokalområdet.
Landmiljøet omkring Krusmølle vil derfor ikke blive væsentligt påvirket af
øget trafik.
Da butikken ikke udvides, vil dens nuværende placering blive fastholdt, og
der vil ikke forekomme mere bygningsmasse til butiksformål i området.
Krusmølles lave placering i terrænet gør desuden sådan, at aktiviteterne
”puttes” ind i landskabet, og naboejendomme bliver ikke generet. Det
vurderes på den baggrund, at butikkens påvirkning af det omkringliggende
landmiljø vil være af uvæsentlig grad.
Butikkers påvirkning af eksisterende bebyggelse
Ca. 50 meter syd for lokalplanområdet ligger den nærmeste naboejendom.
Naboejendommen omkranses af skovbevoksning, så der ikke er frit udsyn
mellem denne og Krusmølle. Derudover er der ca. 10 naboejendomme langs
Strandgade, som ligger højere i terrænet end Krusmølle.
Da butikken allerede er indrettet i eksisterende bebyggelse, som ikke ønskes
udvidet, vurderes det, at den eksisterende bebyggelse ikke vil blive påvirket.
Virksomheder inden for lokalplanområdet er forpligtede til at overholde
Miljøministeriets vejledende støjgrænser mod tilstødende boligområder og
-ejendomme.
Trafikale forhold
Butikken tilgås via Krusmøllevej af gæster. Der er foretaget trafikmålinger i
området, og disse viser, at over 90% af trafikken stammer fra personbiler,
små busser eller varebiler. Der ses i gennemsnit 2 store busser eller
lastbiler på Strandgade i døgnet. Gennemsnitshastigheden ligger for 85% af
køretøjerne på 50,4 km/t på den strækning, hvor der bliver kørt stærkest på
Strandgade.
Den eksisterende trafik i området forventes ikke at stige i fremtiden, da
Krusmølle har minimeret antallet af åbningsdage til 76 dage om året. Det
vil sige, at der er skåret ned i åbningstiderne i butik og café. Der kan derfor
være et faktisk fald i trafikken flere dage i løbet af året.
Vareindleveringen til butikken vil foregå ad den nye vejtilslutning fra
Strandgade, hvilket betyder, at tunge køretøjer vil dreje ind til Krusmølle,
inden de passerer boligerne langs Strandgade. Den nye varelevering vil kun
betyde noget for den sydlige del af Strandgade, og såfremt lastbilen kommer
fra Varnæsvej. Det forventes derfor ikke, at der vil være øget støj i området.
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Rekreative arealer
Detailhandel i lokalplanområdet vil ikke påvirke omkringliggende rekreative
arealer negativt, da butiksarealet allerede er etableret i eksisterende
bygninger og ikke udvides med lokalplanen.
Kystnærhedszone
Hele lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. I henhold til
planlovens § 5 b må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der
er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær
lokalisering.
Begrundelsen for placeringen er, at der er tale om en eksisterende
virksomhed med ferie- og fritidsanlæg, der ønsker at udvide. Samtidig er
lokaliteten central for virksomhedens kildevandstapperi, og forretningen er
udviklet med baggrund i lokalområdets stedbundne kvaliteter.
Lokalplanområdet ligger ca. 300 meter fra kysten, men med
byggemuligheder ca. 500 meter fra kysten i et stærkt kuperet område
omkranset af ældre, høj skovbevoksning.

1

2

3

Lokalplanområdet er vist med en rød afgrænsning på terrænkortet. De grønne områder
på kortet viser lavninger i landskabet, mens de gule viser bakket terræn. den vestlige del
af lokalplanområdet, som allerede i dag indeholder bebyggelse, og som ønskes bebygget
yderligere, er grøn og ligger i en lavning, hvor koten er ca. 8-12 (DVR). Den sydøstlige del af
lokalplanområdet er meget kuperet og friholdes for bebyggelse.

Der er taget billeder af lokalplanområdet fra 3 forskellige lokationer for at
vurdere, hvorvidt den nye bebyggelse i området vil være synlig fra kysten.
På terrænkortet ovenfor er der vist 3 røde cirkler, der markerer de tre
fotopunkter, som beskrives herefter.

Fotopunkt 1: Billede fra Varnæsvej, vest for Strandgade. Der er herfra ingen visuel forbindelse til
Krusmølle pga. det stigende terræn mellem kysten og området.
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Fotopunkt 2: Billede fra Varnæsvej, øst for Strandgade. Der er herfra ingen visuel forbindelse til
Krusmølle pga. det stigende terræn mellem kysten og området.

Fotopunkt 3: Billede fra den åbne del af Strandgade, mellem den nordlige og sydlige bebyggelse.
Glamping-hytterne placeres mellem de to højspændingsmaster, bag bakken og beplantningerne og
vil ikke kunne ses herfra.

Eksisterende bebyggelse ligger i en lavning i det kuperede terræn og kan i
dag ikke ses fra kysten, jf. kortbilag 5. Endvidere er Krusmølle placeret bag
en eksisterende husrække langs Strandgade i forhold til kysten.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen maksimalt må
være 8,5 meter. Endvidere må bygningerne ikke etableres med en højde,
der overstiger højden på den eksisterende staldbygning, der har en højde
på 7,5 meter i kote 12,75, dvs. en maks. kote på 20,25 (DVR). Byggefelt
4 ligger i kote 12-17, og også her kan der bygges i 8,5 meter. Byggefelt 4
ligger endvidere bag eksisterende bebyggelse i forhold til kysten. Grundet
den store terrænforskel og afstand til den eksisterende staldbygning, er det
ikke hensigtsmæssigt at lægge samme begrænsning på bebyggelse i dette
byggefelt.
Der ændres ikke på offentlighedens adgang til kysten ved realisering af
lokalplanen, idet der er relativ stor afstand hertil, og idet der ikke ændres på
infrastruktur eller lignende ved kysten.
Gennem lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang
og udseende sikres det, at den samlede bebyggelse vil fremstå med en
arkitektonisk helhed. På den baggrund vurderes det, at nybyggeriet ikke vil
have væsentlig påvirkning på landskabet eller kunne ses fra kysten.
Lokalplanforslaget indeholder endvidere mulighed for at etablere ”glamping”hytter i områdets østlige del med en tilhørende toiletbygning.
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Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at glampinghytterne må have
en højde på maks. 4 meter. Koten på det byggefelt, hvor glampinghytterne
må placeres, er 7-9, hvilket ligger en del lavere end kote 12-17, som
den resterende bebyggelse i området ligger i. Lokalplanen tillader i alt 10
glampinghytter. Derfor vurderes det, at glampinghytterne ikke vil kunne ses
fra kysten.
Begrundelse for lokalisering i kystnærhedszonen
Lokalplanområdet til ferie- og fritidsformål ligger i et område udpeget
som turistområde i Kommuneplan 2015 og understøtter dermed denne
udpegning. Kommunens turismepolitik nævner ligeledes Krusmølle som et
udflugtsmål/seværdighed, hvorfor det ud fra et turismepolitisk perspektiv, vil
være hensigtsmæssigt at understøtte en udvikling af netop Krusmølle.
Krusmølle har eksisteret som udflugtsmål i 35 år og er gradvist blevet
udbygget. Der er derfor store investeringer knyttet til faciliteterne, ligesom
hele områdets identitet er bygget op omkring gården, der tilhører selve
Krusmølle mølle. Krusmølle bygger således på en stærk lokal forankring,
hvorved dets autenticitet ikke kan placeres andre steder. Rent funktionelt
kan samme faciliteter og identitet således ikke genskabes andre steder uden
væsentlige investeringer.
Kildevandstapperiet og tilhørende faciliteter kan ligeledes udelukkende
placeres ved kilden, ligesom tapperi på flaske skal ske ved kilden, ifølge
Bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret
drikkevand. Dette kræver derfor også tilstrækkelige lagerfaciliteter på
stedet.
De flytbare glampinghytter er placeret langs søerne i området. Placering
i tæt forbindelse med eksisterende byggeri er vanskelig grundet
områdets indretning med søer og aktivt landbrug tæt på bebyggelsen.
Vest for bebyggelsen findes allerede anlagt parkering, der er nødvendig
i virksomhedens daglige drift, nord for bebyggelsen ligger søer. I
mellemrummet herimellem placeres fremtidig bebyggelse. Øst for
bebyggelsen ligger virksomhedsejerens private have. Dette område ønskes
ikke benyttet til kommercielle formål. Syd for bebyggelsen er landskabet
bakket, og der vil være frit udsyn til den private del af gården. Endvidere
vil en placering af glamping-hytterne her ligge tæt på en ejendom mod
syd, hvorfra der drives dambrug. Af sikkerhedsmæssige årsager er det
uhensigtsmæssigt at have besøgende tæt herpå.
Udbygningen af Krusmølles faciliteter er hidtil sket gennem
landzonetilladelser, der ikke har taget større hensyn til området som
helhed og det omkringliggende miljø. Det har således været ønsket med
lokalplanen, at udarbejde en samlet plan for området, så der er en klar
styring for områdets fremtidige udvikling, under hensyntagen til landskab
og natur. Det er således en del af formålet med lokalplanen at sikre
bevaring af den beskyttede natur i området og at fastholde ubebyggede
arealer, samtidig med, at Krusmølle har mulighed for at udvikle sig som
turistdestination i fremtiden.
Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Ejendommen opvarmes i dag af decentral opvarmning.
Kommunen skal dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen
opføres som en lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås huse,
hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i til enhver
tid gældende bygningsreglement, p.t. BR18, jf. planlovens § 19, stk. 4.
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Vandforsyning
Lokalplanområdet har egen vandforsyning.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og
vandforsyningsledninger skal respekteres.
Regn- og spildevand
Spildevand renses i dag i eget mekanisk-biologisk anlæg.
I den nye spildevandsplan 2018-2022 er ejendommen udpeget til
spildevandskloakering. Spildevandsplanen blev godkendt i december 2018.
Udledning eller nedsivning af overfladevand vil fortsat kræve særskilt
tilladelse.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og
vandforsyningsledninger skal respekteres.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere
mv. i henhold til gældende regulativ. Der henvises til pt. gældende
affaldsbekendtgørelsens kap. 10 (bek.nr. 1309 af 18/12-2012) om
erhvervsaffald.
Hvis der planlægges udendørs aktiviteter, anbefales det, at der opsættes
skraldespande, der hvor besøgende vil opholde sig udendørs for at forhindre
henkastet affald. Disse skraldespande skal tømmes hver 14. dag. Det
samme vil gælde skraldespand ved toiletbygning.

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

Lokalplaner, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2,

2.

Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt,

3.

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

Lokalplan nr. 21 er ikke omfattet af punkt 1 og 2.
Vurderingen af planen i henhold til punkt 3 er foretaget på baggrund af en
miljøscreening, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. lovens bilag
2.
Screening
Der er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig
relevans for lokalplanens indvirkning på miljøet:
-

Beskyttelses- og byggelinjer
Spredningskorridorer
Trafikstøj
Oversvømmelsesrisiko
Landskabelig værdi
Landbrug

Det er på baggrund af screeningen vurderet, at indvirkningen af det
projekt, som lokalplanen fastlægger rammer for, er begrænset til ganske få
forhold. Forhold, der er af begrænset størrelsesorden, og hvis indvirkning
i rumlig udstrækning er begrænset planområdet og de nære omgivelser.
Størstedelen af forholdene tages der hensyn til i planlægningen, så disse
ikke vil blive påvirket af planen. Planen er derfor vurderet til heller ikke at
være omfattet af punkt 3, jf. lovens § 4, stk. 2, jf. lovens bilag nr. 2. Med
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Lokalplan nr. 21 ændres miljøpåvirkningen ikke.
Konklusion
Det vurderes på baggrund af screeningen, at Lokalplan nr. 21 ikke vil få
væsentlige indvirkninger på miljøet.
Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages yderligere
miljøvurdering af Lokalplan nr. 21. Beslutningen offentliggøres samtidig med
Forslag til lokalplan nr. 21.
Beslutningen kan påklages. Se klagevejledning side 2. Klagefristen fremgår
af lokalplanens forside.

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.
Eksisterende fortidsmindebeskyttelseslinjer inden for lokalplanområdet
må ikke tilstandsændres uden dispensation fra Aabenraa Kommune. En
ophævelse (indskrænkning) af en del af fortidsmindebeskyttelseslinjen skal
søges ved Miljøstyrelsen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
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 inden for område
med særlige drikkevandsinteresser.
Tilladelse efter Færdselsloven og Vejloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom parkeringspladser, vareindlevering mv.
kræver, at der indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
En eventuel ny adgangsvej, C-D, skal have tilladelse efter vejloven til
adgang til Strandgade. Det samme gælder et evt. nyt parkeringsareal, som
vil få adgang til offentlig vej, Krusmøllevej.
Vedrørende udlejning af hytter til overnatning i tilknytning til
hotelvirksomhed
Hvis der til hotelvirksomheder er knyttet huse eller hytter, der udlejes for
mere end 5 nætter ad gangen, kræver udlejning af disse tilladelse efter
sommerhusloven.
Hytterne vil stå fremme i 6 uger ad gangen og kan udlejes i under 5 nætter
ad gangen. Aktiviteten vil have karakter af en Bed & Breakfast, hvor
overnatningsmuligheden altså er i hytter med mulighed for forplejning fra
Krusmølles køkken. Hermed kræves der ifølge Sommerhuslovens § 1, stk. 5
ikke udlejningstilladelse.
Tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven
En ophævelse (indskrænkning) af skovbyggelinjen kræver tilladelse
fra Miljøstyrelsen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
Dispensioner fra skovbyggelinjen indhentes ved Aabenraa Kommune, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.
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Eksisterende søer samt moseareal i skoven inden for lokalplanområdet
er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Aabenraa Kommune
kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.
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