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Lokalplan nr. 143
Boligområde ved Kempstensvej, Bov

Offentlighedsperiode: 14. april 2021 - 12. maj 2021.
Fristen for at klage over at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 12. maj 2021.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring, inden byrådet
må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Såfremt kommunen har besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering,
hvilket sker på baggrund af en miljøscreening af planerne, kan du klage over
denne afgørelse efter nedenstående klagevejledning.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.
virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet
den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Baggrunden for Lokalplan nr. 143 er et ønske om at ændre nogle
bestemmelser i i delområde II i Lokalplan nr. 1/91 - Boligområde ved
Plantagevej, herunder bebyggelsens omfang og placering og ydre
fremtræden. Ændringerne af bestemmelserne vil lempe bestemmelserne for
tag- og facadematerialer og skulle derved gerne øge interessen for at opføre
boliger i delområde II.
Formålet med Lokalplan nr. 143 er således, at erstatte bestemmelser for
delområde II i Lokalplan nr. 1/91 i forhold til bebyggelselsens omfang
og placering under § 6, og for bebyggelsens ydre fremtræden under §
7. Det er endvidere lokalplanens formål, at sikre at områdets vej, sti- og
udstykningsstruktur, som den er fastslagt i Lokalplan nr. 1/91 for delområde
II opretholdes.
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. 143 er offentliggjort den 14. april 2021. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den 12. maj 2021 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 143
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1
1.1

Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er at:
sikre områdets fremtidige anvendelse til boligformål i form af åben
lav bebyggelse,
boligveje, stier og pladser udlægges og udformes i
overensstemmelse med de i planen anviste principper,
sikre areal til fællesarealer i området i overensstemmelse med de i
planen anviste principper,
fastsætte nye bestemmelser for delområde II i Lokalplan nr. 1/91
i forhold til bebyggelselsens omfang og placering under § 6, og for
bebyggelsens ydre fremtræden under § 7.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Bov Ejerlav, Bov
Matrikel nr.: 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381 og del af
1401.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. april
2021 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

3

Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til boligformål i form af åben lav
boligbebyggelse. Der må kun opføres eller indrettes en bolig på hver
ejendom.

3.2

Byrådet kan tillade, at der inden for områder til boligformål
drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i
beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden drives
af den, der bebor ejendommen, at ejendommens karakter af
beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning og lign.,
at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden
ikke medfører ulemper for de omboende, at virksomheden
ikke medfører behov for parkering, der ikke kan opfyldes på
ejendommen. Herudover må området ikke benyttes til nogen form
for erhvervsvirksomhed.

3.3

Arealer vist med prikket signatur på kortbilag 2 må kun anvendes
til fælles friarealer og grønne områder, herunder legeplads,
motionsredskaber og opholdsarealer.

3.4

Inden for lokalplanens område kan der opføres transformatorstationer og lign. til områdets tekniske forsyning.

4
4.1

Udstykninger
Ingen grund udstykkes mindre end 700 m2.

5

§
Lokalplanbestemmelser

5

Veje, stier og parkering

5.1

Veje og stier anlægges efter principperne vist på kortbilag 2.

5.2

Stamvejen A-B udlægges i bredde af mindst 8 meter og anlægges
med kørebane i en bredde på mindst 5,5 meter. Der skal sikres
mulighed for etablering af et fortov i bredde af mindst 120 cm. langs
vejens østlige side.
Fordelingsvejen B-C og boligvejen D udlægges i en bredde af min. 8
m med en kørebanebredde på min. 5 m.

5.3

Adgang til de enkelte grunde kun må ske fra boligvejen.

5.4

Ved vejtilslutninger skal hjørner af de tilstødende ejendomme
afskæres, og der skal sikres oversigtsarealer.

5.5

Stier indenfor lokalplanområdet udlægges med en bredde på
minimum 3 meter.

5.6

Der skal etableres 2 p-pladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal
placeres på egen grund.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
30.

6.2

Boligbebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med
udnyttelig tagetage. Øvrig bebyggelse må kun opføres i 1 etage.

6.3

Ingen del af boligbebyggelsens ydervægge eller tag må være hævet
mere end 8,5 m over det omgivende terræn (niveauplan). Ingen del
af fritliggende udhuses, skures, carportes og garagers ydervægge
eller tag må være hævet mere end 5 meter over det omgivende
terræn (niveauplan).

6.4

Langs boligvejen pålægges en byggelinie på 4 meter som vist på
kortbilag 2. Boligbebyggelsen skal placeres med facade eller gavl
parallelt med byggelinien og ikke tættere på boligvejen end de 4
meter.

6.5

Boligbebyggelsens tage skal udføres som symmetriske saddeltage
med en taghældning på min. 25° og maks. 45°. Valmet tag er tilladt.

7
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Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Facader på boligbebyggelse skal fremstå i blank tegl eller som som
pudsede eller vandskurede vægge eller med facader i træ.

7.2

Malet murværk eller træfacader må kun fremstå i farverne sort, grå
eller hvid.

7.3

Gavlpartier og mindre facadepartier kan udføres i træ, metal eller
fibercementplader. Mindre facadepartier må kun udgøre op til 25%
af det samlede facadeareal på den enkelte facade. Vinduespartier
medregens ikke i de 25 %.

7.4

Facader på udhuse, skure, carporte og garage skal fremstå i samme
facadematerialer som boligbebyggelsen eller i træ, metal eller
fibercementplader.

7.5

Tage må kun udføres med tagsten, skifer- og skiferlignende
tagmateriale eller tagpap. Tage må ikke udføres med blanke eller
reflekterende tagmaterialer med glanstal over 30. Solenergianlæg
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der udgør under 25% af tagfladen og ovenlysvinduer er undtaget.
7.6

Tage på udhuse, skure, carporte og garage må udføres som på
boligbebyggelsen. Tage med en hældning under 5 grader kan
udføres i andre materialer.

7.7

Skiltning må kun ske som nr. og navneskilt.

7.8

Ved erhvervsvirksomhed som drives af den der beboer ejendommen
jf. § 3.2, må der kun opsættes ét skilt. Dette må kun opsættes på
facade på beboelsesbygning og med en maksimal størrelse på 0,25
m². ebyggede arealer

8

Ubebyggede arealer

8.1

Områder vist med prikket signatur på kortbilag 2 udlægges til fælles
friarealer og friholdes for bebyggelse. Områder skal fremstå med
græs, med enkeltstående træer eller grupper af træer og buske.

8.2

Der må på de fælles friarealer opsættes legeredskaber,
motionsredskaber og opholdsarealer f.eks. med bænke, borde
bålplads m.v. Arealer omkring disse må befæstes.

8.3

Hegn mod vej- og stiskel og grønne områder skal udføres som
klippede bøgehække.

8.4

Terrænet må ikke reguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til
eksisterende terræn.

8.5

Befæstelsesgraden må maksimalt være på 40% for den enkelte
grund. Hvis den overstiges skal overfladevand forsinkes eller
nedsives på egen grund, så befæstelsesgraden kan overholdes i
forhold til afledning af overfladevand. Tagvand må nedsives på egen
grund såfremt der kan opnås nedsivningstilladelse.

8.6

Henstilling af større både (over 15 fod), campingvogne og
uindregistrerede køretøjer over 3.500 kg, må ikke finde sted i
området.

9

Ledningsanlæg, antenner og belysning

9.1

Belysning i området skal ske som parkbelysning enten som
parklamper med en lyspunkthøjde, der ikke overstige 3,5 meter eller
lave pullertarmaturer. Belysningsmaster skal tillades opsat i vej/
stiskel.

9.2

El- og telefonledninger, antennekabler og lign. til forsyning af
området, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler.

9.3

Antenner, paraboler eller lignende må ikke opsættes på bebyggelsen,
så de er synlige fra veje, stier eller fælles friarealer.

10
10.1

11
11.1

Forudsætninger for ibrugtagning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret
parkeringspladser i henhold til § 5.6.

Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt
for samtlige grundejere indenfor lokalplanens område.
Grundejerforeningen skal kunne sammensluttes med andre
grundejerforeninger, når Byrådet kræver det. Dette gælder bl.a.
grundejerforening oprettet som følge af Lokalplan nr. 1/91.
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11.2

Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet kræver det.

11.3

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles
friarealer, beplantninger og fælles anlæg indenfor lokalplanens
område.

11.4

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes
af Byrådet.

12

12.1

8
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Ophævelser af lokalplaner
Med den endelige vedtagelse af Lokaplan nr. 143 Boligområde ved
Kempesteensvej, Bov aflyses delområde II i Lokalplan nr. 1/91
Boligområde ved Plantagevej, Bov vedtaget af Bov Byråd den 14. juli
2000.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den
endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med
kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde
m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt
vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets
offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 143 er vedtaget af Aabenraa byråd den 31. marts
2021.
Forslaget er offentliggjort den 14. april 2021.
Pbv.
Thomas Andresen		
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Figur 2. Lokalplanområdets
placering i Aabenraa Kommune.

Figur 1. Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.
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Lokalplanområdes beliggenhed
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600m

Lokalplanområdet er beliggende i boligkvarteret Kempestensvej vest for det
tidligere Bov Rådhus og nord for Plantagevej.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er udstykket og byggemodnet i 2000-2001 med 7 byggegrunde. Lokalplanområdet er bortset fra et parcelhus opført i 2010 ubebygget. De øvrige delområder i Lokalplan nr. 1/91 er næsten fuldt udbygget med
åben lav og tæt lav boligbebyggelse samt en institution.
Området, som udgør delområde II i Lokalplan nr. 1/91, har et arel på cirka
11.600 m².
Området er forholdsvis fladt. I den sydlige del af området er der et beplantet
område ud mod Plantagevej, der visuelt skærmer boligbebyggelsen mod vejen.
Området er vejbetjent af en facadeløs stamvej fra Plantagevej til de første
boligveje, herunder boligvejen ind til det aktuelle lokalplanområde. Stamvejen er medtaget i Lokalplan nr. 143, idet den i Lokalplan nr. 1/91 er beliggende i det delområde II, som denne lokalplan afløser.

Lokalplanens indhold
Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål, at erstatte bestemmelserne for delområde II i
Lokalplan nr. 1/91 i forhold til hovedsagligt bebyggelselsens omfang og placering under § 6, og for bebyggelsens ydre fremtræden under § 7. Samtidigt
er det formålet at opretholde områdets vej, sti og udstykningsstruktur, som
den er fastlagt i Lokalplan 1/91 - delområde II.
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Områdets afgrænsning og zonestatus
Området afgrænses mod vest af parcelhusområdet Kemepsteensvej 1-51,
mod nord af nuværende børneinstitution Kornblomsten, mod øst af rækkehusbebyggelsen Kempesteensvej 16-56 og mod syd af Plantagevej.
Området er beliggende i byzone.

Områdets anvendelse
Området udlægges til boligformål i form af åben lav boligbebyggelse med
tilhørende friarealer. Dette er en fortsættelse af den hidtidige anvendelse.
Der må på visse betingelser drives en sådan virksomhed, som almindeligvis
kan udføres i beboelsesområder, herunder at virksomheden drives af den der
bor i boligen og parkering til virksomheden kan ske på egen grund.

Udstykning
Området er udstykket i 7 grunde med grundstørrelser på mellem 878 og 924
m2. I lokalplanen fastsættes en mindste grundstørrelse på 700 m2.

Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet vejbetjenes fortsat fra stamvejen øst for og fordelingensveje nord for parcelhusudstykningen som vist på kortbilag 2. Nuværende boligvejs vejtilslutning til fordelingsvejen opretholdes. Boligvejen D, fordelingsvejen B-C og stamvejen A-B udlægges som vist på kortbilag 2. Boligvejen
og fordelingsvejen B-C udlægges i bredde af 8 meter og med en kørebanebredde på mindst 5 meter. Den nuværende stamvej A-B opretholdes med en
bredde på mindst 8 meter og kørebanebredde på mindst 5,5 meter. Der udlægges areal til et mindst 120 cm bredt fortov langs østsiden af stamvejen.
Der udlægges areal til en sti øst for boligbebyggelsen med en bredde på
mindst 3 meter.
Der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne
skal etableres på egen grund.
Boligvejen er udformet på en sådan måde at vendemulighed for renovations-

Figur 3. Udsnit af bebyggelselsesplan for Lokalplan nr. 1/91.
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vogne jf. gældende affaldsregulativ kan overholdes.

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30. Bebyggelsesprocenten hæves fra 25 i Lokalplan nr. 1/91, således at den er i overensstemmelse med byggeretten i bygningsreglementet.
Boligbebyggelsen må opføres i op til 1 etage med udnyttelig tagetage og
med en højde, der ikke overstiger 8,5 meter. Øvrig fritliggende bebyggelse
på grundene må kun opføres i 1 etage og med en højde, der ikke overstiger
5 meter. Boligbebyggelsens tage skal udføres som symmetriske saddeltage
med en taghældning på min. 25° og maks. 45°. Valmet tag er tilladt.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Lokalplan nr. 1/91 begrænsede materialevalget for facader til røde teglsten
og for tage til røde tegltagsten. Lokalplan nr. 143 giver mulighed for facader
i pudset eller vandskuret murværk og har ingen begrænsninger i forhold til
farvevalg af blank mur. Der gives desuden mulighed for træfacader. Malet
murværk eller træfacader må dog kun fremstå i farverne sort, grå eller hvid.
Der kan for at skabe variation i facaderne anvendes andre materialer. Gavlpartier og mindre facadepartier kan udføres i træ, metal eller fibercementplader. Gavlpartier og mindre facadepartier må kun udgøre op til 25% af det
samlede facadeareal på den enkelte facade. Vinduespartier medregnes ikke i
de 25 %.
Tage må udføres med tagsten, skifer eller skiferlignende tagmaterialer eller
med tagpap. Tage må ikke udføres med reflekterende tagmaterialer med
glanstal over 30. Solenergianlæg, der udgør mindre en udgør under en 25 %
af tagfladen og ovenlysvinduer er undtaget
Skure, udhuse, carporte og garager må ud over at måtte opføres med samme facadematerialer som boligbebyggelsen eller opføres med facader af
metal eller fibercementplader. Tage med hældning over 5 grader må kun udføres som på boligbebyggelsen.

Ubebyggede arealer
Der udlægges fælles friarealer som skal friholdes for bebyggelse. Der må
på de fælles friarealer opsættes legeredskaber, motionsedskaber, bænke,
borde og bålsted m.v. De fælles friarealer skal udlægges med græs, træer
og buske. Arealer omkring lege- og opholdsområder må befæstes.
Hegn mod vej- og stiskel og grønne områder og fælles friarealer skal udføres
som klippede bøgehække.
Da området er forholdsvis fladt tilllades der kun terrænregulering på +/- 0,5
meter.
Befæstelsesgraden må maksimalt være på 40% for den enkelte grund. Hvis
den overstiges skal overfladevand forsinkes eller nedsives på egen grund, så
befæstelsesgraden kan overholdes i forhold til afledning af overfladevand.
Tagvand må nedsives på egen grund, hvis der kan opnås tilladelse hertil.
For at sikre områdets karakter af boligområde, må belysning af veje og stier
må kun udføres med afskærmede belysninger, i form af parklamper med
lyspunkthøjde der ikke overstiger 3,5 meter. Belysningsmaster skal tillades
opsat i vej/stiskel.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Området er omfattet af rammeområde 3.1.057.B. Området må planlægges
til boligområde i form af fritliggende parcelhuse og tæt lav bebyggelse, f.eks.
rækkehuse, dobbelthuse og lign. Derudover mindre offentlige og private

13

Redegørelse

AABENRAA KOMMUNE

LP 143

Figur 4. Lokalplan nr. 1/91 og Lokalplan nr. 143.
servicefunktioner, der ikke er til gene eller bryder med områdets karakter af
boligområde.

0

100

Boligbebyggelsen må planlægges i op til 2 etager og en en byggelseshøjde
der må ikke overstige 8.5 m.

200

300m

Grundstørrelse skal være mindst 700 m² ved fritliggende parcelhuse og
mindst 350 m² ved tæt lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent må maks. 30
ved fritliggende parcelhuse og 40 ved tæt-lav bebyggelse.
Ved udstykninger til mere end 10 boliger skal mindst 10% af arealet reserveres til fælles friarealer for områdets beboere.
Lokalplan nr. 143 er i oversstemmelse med Kommuneplan 2015.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af Lokalplan nr. 1/91 Boligområde ved Plantagevej, Bov
vedtaget af Bov byråd den 14. juli 2000. Denne Lokalplan nr. 143 erstatter
delområde II i Lokalplan 1/91.

Servitutter
Ingen servitutter aflyses i forbindelse med lokalplanen.

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en
række betingelser. Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan inden for en frist på maksimalt 5 år fra den
endelige lokalplans offentliggørelse. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation
i vejlovens §§ 99-102. Uddybende beskrivelse af betingelser for ekspropriation og processuelle regler for ekspropriation fremgår af Erhvervsstyrelsens
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vejledning om ekspropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning
om ekspropriation efter vejloven.

Vej og trafik
Området vejbetjenes fra Plantagevej via Kempesteensvejs overkørsel til denne.
Stien i områdets østlige del en del af Rådhusstien, der forbinder bydelene
syd for Plantagevej med Kirkestien via en tunnel under Plantagevej. Kirkestien giver endvidere adgang til svømmehal, biblioketek og borgerservice og
Lyreskovskolen samt nuværende institution ved Kempsteensvej.

Arkæologi
Området er fuldt byggemodnet og prøvegravet forinden.
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet
alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg,
skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001)
omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum
Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres. Det kan endvidere oplyses,
at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Miljø
Virksomhedsstøj
Lokalplanområdet ligger cirka 450 meter fra nærmeste erhvervsområde
- Padborg Transportcenter. De vejledende støjgrænser forventes, at være
overholdt i boligområdet uden yderligere afværgeforanstaltninger.

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening i lokalplanområdet.
Området ligger i byzone og er områdeklassificeret. 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. På grund af områdets størrelse er det ikke muligt at
udtage selve lokalplanområdet fra områdeklassificeringen. Såfremt man ønsker at udtage området fra områdeklassificeringen, skal det foretages i forbindelse med en vurdering af det omkringliggende område.

Trafikstøj
Plantagevej er en forbindelsesvej mellem Omfartsvejen og Hærvejen. Plantagevej har en årsdøgntrafik på cirka 900 køretøjer. Det er vurderet, at den
vejledende støjgrænse for vejtrafik på LDEN 58 dB ikke er overskredet ved
boligområdet.

Natur
Natura 2000 områder
Lokalplanområdet ligger 1,5 km fra et Natura 2000 område beliggende på
den tyske side af grænsen. Lokalplanområde ligger cirka 7 km fra Natura
2000 området Frøslev Mose. Lokalplanens realisering forventes ikke at påvirke Natura 2000-områder negativt.

Bilag IV arter
Lokalplanens realisering vurderes ikke, at påvirke dyre- og plantearter opført
som beskyttet efter bilag IV i EU-habitatregulativet negativt.
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Naturbeskyttelse
Et nærliggende forsinkelsesbassin er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens
§ 3. Lokalplanens realisiering forventes ikke at påvirke bassinet og dyrelivet i
dette negativt.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa Kommune - Område
1002A Bov. Området er udlagt til fjernvarmeforsyning.
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 en
hver til gældende bygningsreglement, jf. Planlovens § 19 stk. 4.

Vandforsyning
Lokalplanområdet er tilsluttet Padborg Vandværk. Beliggenhed for anlæg og
respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2018-22 Område BBo50.3.
Området er kloaksepareret. Der er fastsat en maksimal befæstelsesgrad på
40 for den enkelte grund.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere m.v.
i henhold til gældende regulativ. Jf. den nye Affaldsbekendtgørelse vil der i
fremtiden være krav til udsortering af flere fraktioner end i dag. Det vides på
nuværende tidspunkt ikke hvordan dette vil implementeres, men flere eller
større beholdere kan komme på tale.

Grundejerforening
Ved bebyggelse af grundene i lokalplanområdet skal disse fortsat optages i
den grundejerforening som er dannet i forbindelse med boligbebyggelsen i
delområde III jf. Lokaplan nr. 1/91.

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

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

Lokalplanen er screenet og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af
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lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet,
herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Vurderingen af, at projektet ikke er omfattet af lovens krav om at der skal
foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til
Planklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Konklusion
Det er vurderet, at miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt
er af væsentligt omfang og giver derfor ikke anledning til, at udarbejdes en
miljøvurdering. Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering
er offentliggjort den 14 . april 2021. Byrådets beslutning kan påklages inden
4 uger fra offentliggørelsen til Planklagenævnet i henhold til de klageregler
der fremgår af side 2 i dette hefte.

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

Tilladelse efter Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal anmeldes til kommunen og der skal
udtages prøver af jorden, i henhold til kommunens Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.

Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser, vareindlevering mv. kræver, at der
indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
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