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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i 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 lokalplanen er, at der er ønsker om at opføre en
etageboligbebyggelse i den nordlige og østlige del af området. I den
sammenhæng ønskes udlagt et grønt område i midten af området. Formålet
med lokalplanen er at skabe en god sammenhæng mellem den planlagte
boligbebyggelse, det grønne område og eksisterende erhvervsejendom ud
mod Hærvejen. Med lokalplanen planlægges butikscenteret nedrevet. En
erhvervsejendom mod Hærvejen vil fortsat kunne opretholdes og udbygges
som de muligheder, der var efter lokalplan R.1.7.
Der blev i 2016 udarbejdet en Udviklingsplan for Rødekro. I denne var der
ideer om nye boliger i den østlige del af området og en bypark i resten af
området. Lokalplanen er for så vidt en delvis realisering af udviklingsplanen.
Byparken forventes endeligt udformet i samarbejde mellem Aabenraa
Kommune og Rødekro Udviklingsråd med flere.
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. 137 er offentliggjort den 13. januar 2021.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 10. marts 2020 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 137
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 287 af 16/4/2018
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at udlægge området til centerformål i form af boliger, erhverv og
grønt område med henblik på omdannelse af området til boliger og
et centralt beliggende grønt område midt i Rødekro by.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Brunde, Rise
Matrikel nr.: 52, 56 og 196 samt del af vejlitra 7000d og del af
vejlitra 7000e.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1.
november 2020 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendomme inden for
lokalplanens område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive byzone.

2.3

Lokalplanområdet opdeles i 3 områder benævnt delområde 1, 2 og 3.

3

Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til centerområde i form af boliger,
erhverv og grønt område.

3.2

Delområde 1 må kun anvendes til boligformål med dertil hørende
opholdsarealer, parkering og fælles formål for boligbebyggelsen.
Fælles formål er fælleslokaler, viceværtkontor og gæsteværelser og
tilsvarende. Den del af bebyggelsen, der har facadelinje til Hærvejen
eller Østergade må i stueetagen ligeledes anvendes til detailhandel,
serviceerhverv og publikumsorienteret service.

3.3

Delområde 2 må kun anvendes til grønt område/byplads og
kultur- og fritidsformål. Området må indrettes til ophold, leg og
arrangementer.

3.4

Delområde 3 må kun anvendes til boliger og erhvervsformål i form
af detailhandel, serviceerhverv og publikumsorienteret service.
Derudover må delområde 3 anvendes til grønt område/byplads i
sammenhæng med grønt område i delområde 2 og indrettes til de
tilsvarende aktiviteter.

3.5

I hele lokalplanområdet må der etableres anlæg til områdets
tekniske forsyning.

3.6

Det samlede bruttoetageareal til udvalgsvare- og dagligvarebutikker
må ikke overstige 1.000 m² for lokalplanområdet under ét.
Bruttoetagearealet for den enkelte detailhandelsbutik må ikke
overstige 500 m².

4
4.1

Udstykninger
Grunde må ikke udstykkes mindre end 700 m². Grunde til områdets
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tekniske forsyning er undtaget.

5

Veje, stier og parkering

5.1

Interne veje skal udlægges i en bredde af mindst 7 meter og en
kørebane i en bredde af mindst 5,5 meter.

5.2

Vejadgang til delområde 1 skal ske fra Østergade. Vejadgang til
delområde 2 og 3 skal ske fra Hærvejen. Der må kun etableres én
overkørsel for hver ejendom i princippet som vist på kortbilag 2. Der
skal sikres areal til en brandvej som vist på kortbilag 2 i bredde af
mindst 3 meter. Arealet udlægges med græsarmering eller andet
kørefast underlag.

5.3

Stier i det grønne område skal udlægges i bredde af mindst 2 meter
og belægning i bredde af mindst 1,5 meter.

5.4

Der skal mindst etableres parkeringspladser som angivet herunder
1 parkeringsplads pr. bolig over 50 m².
0,5 parkeringsplads pr. bolig under 50 m².
1 parkeringsplads pr. 50 m² erhverv, dog
1 parkeringsplads pr. 20 m2 i restaurationer.
1 parkeringsplads pr. 30 m² dagligvarebutik og pr. 75 m2
udvalgsvarebutik (bruttoetageareal).
Der skal etableres et antal laderstandere jf. til hver tid gældende
ladestanderbekendtgørelse.

6
* Note vedr. byggefelternes
udstrækning:
Byggefelt A: 2,5 meter fra skel
mod vest (delområdegrænse),
2,0 meter fra skel mod nord og
i skel mod Østergade i skel
mod Hærvejen. Bredden af
byggefeltet er 15,5 meter.
Byggefelt B: Følger nuværende
bygning. Mindre del mod syd
følger naboskel indtil delområde 2.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Ny bolig- og erhvervsbebyggelse skal placeres inden for de
på kortbilag 2 viste byggefelter A og B inklusiv tagudhæng.
Byggefelternes udstrækning er beskrevet i note*. Ny bebyggelse
må ind mod det rørlagte offentlige vandløb dog ikke placeres
nærmere kassegennemløbet end i det til en hver tid gældende
vandløbsregulativs afstandskrav.

6.2

Skure, cykelskure, carporte, garager og mindre bygninger må
placeres uden for byggefelterne, herunder op til 16 carporte i
naboskel. Dette gælder også bygninger i tilknytning til det grønne
område i delområde 2 og i tilfælde af at delområde 3 indrettes til
grønt område.

6.3

6.4

6.5

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
145 i delområde 1 og og 100 i delområde 3. Carporte, garager,
depoter, skure og cykelskure medregnes ikke i
bebyggelsesprocenten under forudsætning af, at det samlede
etageareal af disse ikke udgør mere end 20 m² pr. bolig.
Bygninger i områder udlagt og anvendt til grønt område må ikke
opføres med et større etageareal end 100 m² og samlet må disse
kun udgøre 10 % af det grønne områdes areal.
Ny bolig- og erhvervsbebyggelse må ikke opføres i en højde, der
overstiger 15 meter i byggefelt A jf. byggefelterne vist på kortbilag
2 og 8,5 meter i byggefelt B. Bebyggelsens højde beregnes fra et af
bygningsmyndigheden fastsat niveauplan.
Skure, cykelskure, carporte, garager og mindre bygninger, herunder
bygninger i delområde 2 må ikke opføres i en højde, der overstiger
5 meter. Bebyggelse i naboskel må ikke opføres i en højde, der
overstige 2,5 meter,
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6.6

Ny erhvervs- og boligbebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager
og en udnyttet tagetage i byggefelt A og 2 etager i byggefelt B.

6.7

Skure, cykelskure, carporte og garager samt mindre bygninger i
områder udlagt eller anvendt til grønt område må ikke opføres i mere
end 1 etage.

7
7.1

Bebyggelsens ydre fremtræden
Facader i ny bolig- og erhvervsbebyggelse skal fremstå i teglstensmur
og/eller pudset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier op
til 25 % af facadearealet på den enkelte facade må fremstå i
følgende materialer: træ, zink, metal, skifer eller fiberbetonplader.
Vinduespartier og altanbeklædning medregnes ikke heri.
Facade mod Østergade og Hærvejen i delområde 1 på 1. og 2. sal
skal fremstå med vinduesåbninger svarende til mindst 5 % af den
samlede facadebredde.

Københavnertag jf. § 7.3

7.2

Facader på skure, cykelskure, carporte og garager samt elevatorog trappetårne må udføres i teglstensmur og/eller pudset eller
vandskuret mur, træ, zink, metal eller skifer, fiberbetonplader.

7.3

Tage på ny bolig- og erhvervsbebyggelse skal fremstå som
hældningstage med en hældning på mellem 15 og 45 grader
eller som københavnertage i 50 grader med fladt tag på toppen (0-5
grader hældning), som vist på figur til venstre. Eksisterende
bygninger med fladt tag eller tage med lavere hældning end 15
grader kan dog udvides med ny bebyggelse med fladt tag eller tag
med hældning under 15 grader.

7.4

Tage på ny bolig- og erhvervsbebyggelse skal udføres med tagsten
eller listeopdækket tagpap. Københavnertagtop under 5 grader er
undtaget. Ved udvidelse af eksisterende bygninger kan disse dog
opføres med samme tagmateriale som den eksisterende bygning.

7.5

Tage på skure, cykelskure, carporte og garager skal udføres som
bolig- og erhvervsbebyggelsen eller lette med tagmaterialer som
metal, tagpap og lignende. Tage på bygninger i delområde 2 og i del
område 3, hvis det anvendes som grønt område, må kun udføres
med lette tagmaterialer som metal, tagpap og lignende.

7.6

For tage på al bebyggelse i lokalplanområdet gælder, at de ikke
må udføres med reflekterende materialer. Det vil sige ikke med
et glanstal der overstiger 30. Solenergianlæg og tagvinduer er
undtaget.

7.7

Skilte ved bebyggelse i delområde 1: Der kan tillades 1 skilt ved
indkørsel til delområde 1 med boligbebyggelsens navn og logo.
Skiltet må ikke have en højde, der overstiger 1,25 meter og må
ikke have en bredde, der overstiger 1 meter. Ved etablering af
erhverv i stueetage mod Hærvejen og Østergade gælder samme
bestemmelser som i delområde 3.

7.8

Der kan tillades opsætning af 1 større skilt i form af løse bogstaver
på facade med boligbebyggelsens navn og logo. Skiltets areal må
ikke overstige 2,0 m2.

7.9

Skilte ved grønt område i delområde 2: Der må opsættes mindre
skilte som ikke har et areal, der overstiger 0,5 m² og ikke i en
højde der overstiger 1 meter. Derudover kan tillades op til 2
større skilte ved indgangen til området. Disse skilte må ikke have
en højde, der overstiger 1,5 meter og en bredde, der overstige 1
meter. Undtaget herfor er én større infotavle, der må anvendes
til kommuneinformation. Dette skilt må ikke gives en højde der
overstiger 4 meter.
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7.10

Skilte på bygninger til butikker og erhverv i delområde 3: Skilte skal
tilpasses bygningernes størrelse, arkitektur og omgivelserne i øvrigt.
Skiltningen skal i princippet følge opdelingen og proportionerne
i facaden, og opdelingen af vinduer, døre og porte. Skiltningens
omfang skal begrænses til det nødvendige og ingen skilte må
dominere facaden eller omgivelserne.

7.11

Skilte i delområde 3 må ikke skjule facaden og/eller dække over
bygningsdetaljer som gesimser, vinduer og murede stik mv. og skal
placeres i stueetagen – det vil sige under vinduerne på 1. sal eller
under tagkant på bygninger i 1 etage.

7.12

Udformning og placering af skilte for forskellige butikker på samme
facade skal samordnes og koordineres, så der i forhold til de enkelte
erhverv/butikker og i forhold til den samlede facade opnås en god
helhedsvirkning.

7.13

Udhængskiltes underkant skal være mindst 2,35 m over terræn.
Udhængsskilte må ikke have et areal, der overstiger 0,5 m2.

7.14

Belysning af skilte må mod gaderne ikke virke blændende og må
ikke udføres med blinkende lys eller rullende effekter og bevægelige
billeder.

7.15

Der kan tillades 1 større skilt på terræn ved hver ejendom med en
højde, der ikke overstiger 1,25 meter og ikke har en bredde, der
overstiger 1 meter.

8
8.1

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer i delområde 1 og 3, der ikke anvendes til
parkering og adgangsarealer til bebyggelsen skal fremstå med græs
eller beplantning som f.eks. enkeltstående eller spredte grupper
af træer og buske. Der må indrettes opholdsarealer med fast/løs
belægning og legepladser.
Der må kun ske adskillelse mellem delområde 1 og 2 i form af
beplantede hegn eller hæk.
Der må ikke plantes træer og vækster med dybtgående rødder i
nærheden af det rørlagte offentlige vandløb Rødå, hvorved dette kan
beskadiges eller blive tilstoppet.
Der må i delområde 1 og 3 ikke terrænreguleres mere end +/- 1
meter. Der må ligeledes ikke etableres støttemure med en højde, der
overstiger 1 meter.

8

8.2

Ubebyggede arealer i delområde 2 skal indrettes som grønt område
med en indretning, der kan omfatte arealer med græs, beplantede
bede, træer og buske, lavvandede bassiner, belagte arealer til stier
og ophold – herunder arealer til leg og sportsaktiviteter. Tilsvarende
gælder for delområde 3, hvis området helt eller delvis anvendes til
grønt område. Lege- og sportsaktiviteter skal placeres mindst 20
meter fra nærmeste boliger.

8.3

Der må i delområde 2 terrænreguleres op til +/- 3 meter i
form af jordformationer og søer herunder søer til håndtering af
overfladevand. Jordformationer må ikke have en hældning på mere
end 1:3 og må ikke placeres nærmere naboskel end 5 meter af
hensyn til brandvej jf. kortbilag 2. Søer må ikke udføres med brinker
med hældning på mere end 1:5 og ikke nærmere naboskel end 10
meter.

8.4

Belysning i området skal ske som parkbelysning enten som
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parklamper med en lyspunkthøjde der ikke overstiger 3,5 meter eller
lave pullertarmaturer. Ved lege- eller sportspladser kan opsættes
anden belysning blot denne ikke medfører blænding af omgivelserne.
8.5

Der udlægges areal til affaldshåndtering for hele boligbebyggelsen
ved overkørslen til delområde 1 i princippet som vist på kortbilag 2
og benævnes (af).

8.6

Arealer til affaldsbeholdere og andet oplag skal afskærmes med hegn
i form af mur, tæt hegn eller beplantning.

8.7

Der skal respekteres et oversigtsareal på 3 x 95 m ved Østergades
udkørsel i Hærvejen. Der må ikke inden for dette felt etableres
anlæg og byggeri, der har en højde der overstiger 0,75 m.

9
9.1

10
10.1

Forudsætninger for ibrugtagning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før end parkeringspladser jf. § 5
er etableret.

Aflysning af lokalplaner
Lokalplan R.1.7 Rødekro Bymidte vedtaget af Rødekro byråd den
29. august 2006 ophæves inden for lokalplanområdet med dennes
vedtagelse.
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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. 137 er vedtaget af Aabenraa byråd den 16.
december 2020.
Forslaget er offentliggjort den 13. januar 2021.
Pbv.

Thomas Andresen		
Borgmester
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Figur 1. Lokalplanområdets
placering i Aabenraa Kommune.

Figur 2. Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdets beliggenhed
Området er beliggende i Rødekro bymidte på det nordlige hjørne af Hærvejen og Østergade. Området omfatter et areal på cirka 5.300 m².

Eksisterende forhold
Området er i dag anvendt til centerområde med butikker og serviceerhverv.
I den østlige del ligger et mindre butikscenter i 1 etage med tilhørende parkeringsarealer. Centeret er delvist tømt for butikker og erhverv. Mod vest ud
mod Hærvejen ligger to erhvervsejendomme, som er anvendt til henholdsvis
restaurant og serviceerhverv i form af en frisør.
Syd for området langs Østergade ligger en sammenhængende randbebyggelse 1½-2½ etage med butikker og serviceerhverv. Vest for området ligger tilsvarende bebyggelse i 1-3 etager med butikker og serviceerhverv. Mod nord
ligger en bolig og ud mod Hærvejen ligeledes butikker og serviceerhverv.
Mod øst ligger område med boliger langs Nybrovej og en butiksejendom ud
mod Østergade.
Området er fuldt befæstet med bygninger og vej- og parkeringsarealer. Mod
Østergade er der bøgehæk og enkelte træer mellem gaden og centerets parkeringsareal.
Området er forholdsvist fladt. I den nordlige del af området ligger Rødåen,
som er ført i en betonkanal under hele bymidten.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr.nr. 52, 56, 196 alle af Brunde,
Rise samt del af vejlitra 7000d og 7000d. Lokalplanområdets afgrænsning er
vist på kortbilag 1. Lokalplanen ligger i byzone.
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Områdets anvendelse
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til centerformål i form af etageboliger, grønt område og erhverv i form af detailhandelsbutikker, serviceerhverv, publikumsorienteret serviceerhverv samt kultur- og fritidsformål.
Området opdeles i 3 delområder efter anvendelse:
Delområde 1 må kun anvendes til boligformål med tilhørende fælles faciliteter, parkerings- og opholdsarealer. Den del af bebyggelsen, der har facadelinje til Hærvejen eller Østergade må i stueetagen ligeledes anvendes til
detailhandel, serviceerhverv og publikumsorienteret service.
Delområde 2 må kun anvendes til grønt område i form af en offentlig park/
plads og kultur- og fritidsformål.
Delområde 3 må kun anvendes boligformål og erhvervsformål i form af detailhandelsbutikker, serviceerhverv, publikumsorienteret serviceerhverv. Publikumsorienteret serviceerhverv er f.eks. frisører, klinikker, banker, restauranter og hotelvirksomhed. Derudover må området anvendes til grønt område i
form af en offentlig park og kultur- og fritidsformål.
Det samlede bruttoetageareal til detailhandelsbutikker må ikke overstige
1.000 m². Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige 500 m². Bruttoetagearealet for den enkelte udvalgsvarebutik må ikke
overstige 500 m².

Udstykning
Området må ikke udstykkes i mindre grunde end 700 m². Grunde til teknisk
forsyning af lokalplanområdet og det omgivende byområde er undtaget herfor.

Veje, stier og parkering
Der er langs Østergade og Hærvejen tinglyst servitut for vejbyggelinje på
12 meter målt fra vejmidte. Servitutten er pålagt på et tidspunkt, hvor de to
veje var overordnede landeveje med behov for at sikre arealer til udvidelse.
De to veje er i dag kun lokalveje uden behov for udvidelse. Servitutten aflyses inden for lokalplanområdet.
Interne veje skal udlægges i en bredde af mindst 7 meter og en kørebane i
en bredde af mindst 5,5 meter. Der udlægges areal til brandvej bredde af 5
meter langs skel mellem grønt område og boligbebyggelsen. Arealet udlægges græsarmering eller andet kørefast underlag.
Vejadgang til delområde 1 skal ske fra Østergade. Vejadgang til delområde
2 og 3 skal ske fra Hærvejen. Der må kun etableres én overkørsel for hver
ejendom.
Der udlægges ikke arealer til stier i området. Det forventes, at der i det
grønne område i delområde 2 anlægges stier efter behov internt i området
med adgang fra Østergade. Såfremt delområde 3 helt eller delvist anvendes
til grønt områder kan der også anlægges stier fra Hærvejen.
Der skal sikres tilstrækkeligt med parkeringspladser. Parkeringspladser skal
holdes på egen grund og der skal mindst etableres parkeringspladser som
angivet herunder:
1 parkeringsplads pr. bolig over 50 m²
0,5 parkeringsplads pr. bolig under 50 m²
1 parkeringsplads pr. 50 m² erhverv, dog
1 parkeringsplads pr. 20 m² i restaurationer
1 parkeringsplads pr. 30 m² dagligvarebutik og 75 m2 udvalgsvarebutik
(bruttoetageareal)
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Der kan være krav til et antal laderstandere eller forberedelse herfor til
el-køretøjer jf. gældende ladestanderbekendtgørelse. Disse må normalt ikke
medregnes som parkeringsplads i forhold til krav der stilles til antal parkeringspladser. Kravene til antal ladestandere afhænger af bebyggelsens
anvendelse og om det drejer sig om bestående bygninger, ombygning eller
nybyggeri.

Bebyggelsens omfang og placering
Bolig- og erhvervsbebyggelse i delområde 1 og 3 skal placeres inden for de
på kortbilag 2 viste byggefelter A og B. Skure, carporte, garager og mindre
bygninger må placeres uden for byggefelterne. Der fastsættes ikke byggefelter for det grønne område i delområde 2.
Der gives mulighed for at opføre en boligbebyggelse i den østlige og nordlige del af lokalplanområdet i op til 3 etager og med en udnyttet tagetage og
med en højde, der ikke overstiger 15 meter. I delområde 3 må ny bebyggelse ikke overstige 2 etager og en højde, der overstiger 8,5 meter. Skure, cykelskure, carporte, garager og mindre bygninger må ikke opføres i mere end
1 etage og må ikke opføres i en højde, der overstiger 5 meter, i naboskel dog
kun 2,5 meter.

Delområde 3
Erhverv

Delområde 2
Bypark

Delområde 1
Boliger

Figur 3. Oplæg til områdets fremtidige disponering.

Signaturforklaring

Lokalplanområde
Delområde
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Figur 4. Eksempel på boligbyggelse og park set fra hjørnet af Hærvejen og Østergade.

Rødekro Midt 1-9
højde 13,5m

ra Hærvejen
od Syd

Billede fra Østergade
mod Vest

Fig. 4a. Bebyggelse set fra nord ved Hærvejen

Fig. 4b. Bebyggelsen set fra øst ved Østergade

Byggefelt A ligger tæt på det rørlagte offentlige vandløb Rødåen, som er ført
i betonkanal under den nordlige del af området. Byggeri oven over betonkanalen er i hovedreglen ikke tilladt. Byggeri inden for 2,5 meter fra vandløbet
kræver en tilladelse fra vandløbsmyndigheden, som er Aabenraa Kommune.
I tilladelsen vil der kunne stilles krav således, at betonkanalen med Rødåen
ikke beskadiges og eller medføre forhold, der kan hindre den frie vandgennemstrømning. Det skal ligeledes sikres, at kanalen fortsat vil kunne driftog vedligeholdes. Der er fastsat bestemmelse om at sokkel på bebyggelse
ikke må placeres nærmere end betonkanalen end fastsat i gældende vandløbregulativ. Betonkanalens omtrentlige placering fremgår af kortbilag 2.
I delområde 2 som udlægges til grønt område må der kun opføres bebyggelse til kultur- og fritidsformål. Denne bebyggelse må ikke opføres i mere end
1 etage og må ikke opføres i en højde, der overstiger 5 meter.
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Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må i delområde 1 ikke overstige 145 og må i delområde 3 ikke overstige 100. Carporte, garage, skure,
og cykelskure medregnes ikke i bebyggelseprocenten for så vidt at det samlede areal af disse ikke udgør mere end 20 m2 pr. bolig.
I delområde 2 må der kun opføres bygninger med et etageareal på op til 100
m² for den enkelte bygning og den samlede bebyggelsesprocent må ikke
overstige 10 for delområde 2. Det samme gælder, hvis delområde 3 anvendes til grønt område.
Der er pålagt vejbyggelinje på Østergade og Hærvejen på 12 meter målt fra
vejmidte. Servitutten forudsættes aflyst inden for lokalplanområdet, således
at byggefelterne kan udnyttes fuldt ud. Aabenraa Kommune er vejmyndighed og påtaleberettiget i forhold til vejbyggelinjen.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden skal sikre, at
udseendet af det planlagte byggeri passer til bymidtens øvrige bebyggelse,
som er en blanding af ældre stationsbyhuse og nyere butiks- og boligejendomme.
Facader i ny bolig- og erhvervsbebyggelse skal derfor fremstå i teglstensmur
og/eller pudset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier op til 25 % af
facadearealet på den enkelte facade må dog fremstå i følgende materialer:
træ, zink, metal eller fiberbetonplader. Vinduespartier og altanbeklædning
medregnes ikke heri.
Facade mod Østergade og Hærvejen i delområde 1 på 1. og 2. sal skal fremstå med dør- og vinduesåbninger svarende til mindst 5 % af den samlede
facadebredde.
Facader på skure, carporte og garager samt elevator- og trappetårne må udføres i teglstensmur og/eller pudset eller vandskuret mur, træ, zink, metal,
glas eller fiberbetonplader.
Tage på ny bolig- og erhvervsbebyggelse skal fremstå som hældningstage
med en hældning på mellem 15 og 45 grader eller som et såkaldt københavnertag i 50 grader, hvor toppen udføres fladt tag (0-5 grader). Eksisterende
bygninger med fladt tag eller tage med lavere hældning end 15 grader kan
dog udvides med ny bebyggelse med fladt tag eller tag med hældning under
15 grader.
Tage på ny bolig- og erhvervsbebyggelse skal udføres med tagsten eller listeopdækket tagpap. Ved udvidelse af eksisterende bygninger kan disse dog
opføres med samme tagmateriale som den eksisterende bygning.
Tage på skure, cykelskure, carporte og garager skal udføres som bolig- og
erhvervsbebyggelsen eller lette materialer som metal, tagpap og lignende.
Tage på bygninger i delområde 2 og i del område 3, hvis det anvendes som
grønt område, skal være lette materialer som metal, tagpap og lignende.
For tage på al bebyggelse i lokalplanområdet gælder, at de ikke må udføres
med reflekterende materialer. Det vil sige ikke med et glanstal, der overstiger 30. Solenergianlæg og tagvinduer er undtaget.
Der er fastsat bestemmelser for skiltning således at denne tilpasses områdets centerkarakter, herunder at skiltningen holdes i bebyggelsens stueetager. For boligområdet i delområdem gælder andre regler, som dels giver mulighed for skiltning med boligbebyggelsens navn og logo over stueetagen.

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer i delområde 1 og 3, der ikke anvendes til parkering og
adgangsarealer til bebyggelsen, skal fremstå med græs og beplantning som
f.eks. enkeltstående eller spredte grupper af træer og buske. Der må indrettes opholdsarealer med fast/løs belægning og legepladser.
Der må kun ske adskillelse mellem delområde 1 og 2 i form af beplantede
hegn. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 1 meter.
Den midterste del af lokalplanområdet beliggende i delområde 2 skal indrettes som grønt område med en indretning, der kan omfatte arealer med
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græs, beplantede bede, træer og buske, søer og lavvandede bassiner, belagte arealer til stier og ophold – herunder arealer til leg og sportsaktiviteter.
Søer må anvendes til forsinkelse af overfladevand. Tilsvarende indretning
gælder for delområde 3, hvis området helt eller delvist anvendes til grønt
område. Af hensyn til indblik og støj skal lege- og sportsaktiviteter skal placeres mindst 20 meter fra nærmeste boliger.
I forbindelse med udformning af det grønne område skal der være muligheder for at etablere jordformationer til ophold og leg. Derfor må der terrænreguleres op til +/- 3 meter i form af jordformationer, til søer og eventuel
frilægning af Rødå. Jordformationerne må ikke have en hældning på mere
end 1:3 for at de ikke fremstår for stejle til at kunne holde på græs og anden
beplantning. De må ikke placeres nærmere naboskel end 5 meter af hensyn
til, at der kan drift- og vedligeholdes rundt om dem. Søer må ikke udføres
med brinker med hældning på mere end 1:5. Dette for at de skal fremstå
som naturlige søer og at besøgende i det grønne område ikke risikere at
skride ned ad skråninger og i vandet. Desuden skal søer holdes mindst 10
meter fra naboskel. Der reserveres areal til brandvej i bredde af mindst 3
meter ind mod bebyggelseb i delområde 1.
Belysning i området skal ske som en lav parkbelysning enten som parklamper med en lyspunkthøjde der ikke overstige 3,5 meter eller lave pullertarmaturer. Ved lege- eller sportspladser kan opsættes anden belysning blot
denne ikke medfører blænding af omgivelserne. Gadelamper til belysning af
offentlig vej og som er placeret på vejmatrikel, er ikke omfattet af lokalplanens bestemmelser.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet ligger i Rødekro bymidte, der har en samlet ramme til butiksformål på 24.000 m².
Den maksimale butiksstørrelse til dagligvarer er 3.500 m² og for udvalgsvarer er 2.000 m². Området er omfattet af rammeområde 2.1.001.C. som er
udlagt til centerområde med specifik anvendelse til butiksformål, herunder
dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker, samt offentlige formål, kulturelle
formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig
eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.
Den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i rammeområdet er 2.300 m².
De bygningsregulerende rammer fastsætter, at der kan planlægges for bebyggelse med højde på op til 12 meter og 3 etager. Bebyggelsesprocenten
for erhverv og blandet bebyggelse er 100, mens den for ren boligbebyggelse
er 50.

Kommuneplantillæg
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2015. Med lokalplan nr. 137 forudsættes den maksimale bygningshøjde ændret fra maks. 12 meter til maks. 15 meter. Desuden skal der
kunne planlægges for at bebyggelsesprocenten ved boligbebyggelse kan
være op til 145 og etageantallet maks. 3 etage med udnyttet tagetage. Der
er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 40 som fremlægges sammen
med lokalplanen.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af lokalplan R.1.7 vedtaget af Rødekro byråd den 27.
september 2005 samt tillæg nr. 1 vedtaget 29. august 2006. Lokalplan R.1.7
og tillæg nr. 1 aflyses inden for området i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 137.
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Zoneforhold
Området er beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres ikke med vedtagelsen af lokalplan nr. 137.

Servitutter
Servitut lyst den 18. marts 1930 om vejbyggelinje på 12 meter målt fra vejmidte aflyses inden for lokalplanområde. Påtaleretten tilkommer den til hver
tid værende vejbestyrelse, hvilket blev tinglyst 25. marts 1987. Det er i dag
Aabenraa Kommune.

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

Vej og trafik
Området vejbetjenes fra de to bygader Hærvejen og Østergade. Begge gader
er udført med hastighedsdæmpende foranstaltning og er præget af brede
fortove. Matr. nr. 56 har overkørsel til Østergade. Matr. nr. 53 og 196 har
overkørsel til Hærvejen. Lokalplanen ændrer ikke på vejforholdene og overkørsler.
De ændrede anvendelser forventes ikke, at medføre mere trafik end da området udelukkende fungerede som center.
Området ligger tæt ved kollektiv trafik, idet området ligger i kort afstand af
Rødekro station med togforbindelser sydpå mod grænsen/ Sønderborg og
nordpå mod Fredericia/ København samt busterminal, som betjener både
regionale og lokale buslinjer, herunder 2 bybuslinjer til Aabenraa.

Arkæologi
Jf. Museumslovens § 25 kan en bygherre forud for igangsætning af anlægsarbejder anmode Museum Sønderjylland om en udtalelse vedrørende sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning.
Der er ikke registeret fortidsminder inden for området, der i øvrigt er planeret ved tidligere byggeri og parkeringsplads. På baggrund af ovenstående
vurderer Museum Sønderjylland, at risikoen for at støde på arkæologiske
fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk
forundersøgelse ikke er nødvendig.
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet
alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg,
skal anlægsarbejdet (jf. museums-lovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001)
omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum
Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres. Det kan desuden oplyses, at
bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk
undersøgelse.

Miljøforhold
Jordforurening
Der er ikke konstateret, at der skulle forekomme jordforurening i lokalplanområdet.
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Figur 5. Beliggenhed af rørlagt offentligt vandløb Rødå.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og jorden antages derfor at være
lettere forurenet. Området er områdeklassificeret. Flytning og håndtering af
overskudsjord fra lokalplanområdet skal anmeldes til kommunen og skal ske
iht. Jordflytningsbekendtgørelsen samt Aabenraa Kommunes regulativ for
områdeklassificering og jordflytning. Antallet af jordprøver afhænger af modtager, og aftales med Aabenraa Kommune.
Støj fra jernbane
Området ligger inden for 250 meter støjkonsekvenszone langs jernbanen.
Eventuelle boliger ligger i afstand af henholdsvis 130 meter (delområde 3)
og 170 meter (delområde 1) fra banen. Banen er støjafskærmet ud for bymidten og der er høj bebyggelse mellem området og jernbane, hvorved det
vurderes, at støjgrænserne på 64 dB (A) fra jernbane kan overholdes.

Naturforhold
Bilag IV arter
Der er ingen beskyttede naturtyper i området. Der er ikke kendskab til bilag
IV-arter i området.
Rørlagt offenligt vandløb Rødå.
Rødå er rørlagt offentligt vandløb i den nordlige del af lokalplanområdet. Rørlægningen er udført som kassegennemløb i bredde af 1,75 meter. Der gælder en byggelinje omkring kassegennemløbet på 2,5 meter. Inden for dette
må der ikke opføres bebyggelse. Der er optaget bestemmelse i lokalplanen
om at ny bebyggelse ikke må etableres nærmere kassegennemløbet end det
til hver tid gældende vandløbsregulativs afstandskrav. Bebyggelse nærmere
end 2,5 meter fra kassegennemløbet kræver jf. vandløbsregulativet tilladelse
fra Aabenraa Kommune. Placering af kassegennemløbet er er vejledende og
placering skal forud for byggeri bestemmes ved nærmere undersøgelser.
I øvrigt må der ikke plantes træer og vækster med dybtgående rødder kan
beskadige betonkanalen eller medfører hindring af den frie gennemstrømning.

Klimatilpasning
Området er ved lokalplanens udarbejdelse befæstet maksimalt, og det kan
være en udfordring at lede overfladevand væk fra området. Ved lokalplanens
realisering reduceres de befæstede arealer væsentligt, idet der udlægges
et større ubefæstet areal midt i området. Ved realisering af boligprojektet i
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delområde 1 udlægges tillige mere ubefæstet areal end den nuværende situation.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er jf. Varmeplan 2009 udlagt til fjernvarmeområde og forsynes af
Aabenraa - Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.
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, p.t. BR15. Jf. Planlovens § 19 stk. 4.
Vandforsyning
Lokalplanområdet forsynes med drikkevand fra Rødekro Vandforsyning. Ny
bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er beliggende i kloakoplandene ARk26 og ARk27 jf.
Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022. Begge kloakoplande er
registreret som separatkloakeret, men det er angivet, at der tvivl om kloakeringsprincippet. I Spildevandsplan 2018-2022 er det beskrevet, at Aabenraa
Kommune vil forholde sig til de faktuelle og historiske spildevandsforhold i
kloakoplande, hvor der er tvivl om kloakeringsprincippet. Der er i forbindelse
med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget undersøgelser af spildevandsforholdene i lokalplanområdet. Undersøgelsen har vist, at området er spildevandskloakeret. Overfladevand fra lokalplanområdet, skal enten nedsives i
området eller udledes til nærtliggende vandløb. Aabenraa Kommune meddeler tilladelse til nedsivning eller udledning af overfladevand.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.
Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere i henhold til det gældende regulativ for erhvervsaffald og husholdningsaffald. Der
udlægges i delområde 1 areal til affaldsbeholdere ved overkørslen fra Østergade. Dette er benævnt (af) på kortbilag 2. Derved undgås at renovationsvognen skal køre ind i området.

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.

Lokalplanen vurderes at omfatte følgende anlægstyper på miljøvurderingslovens bilag 2:
Punkt 10b: Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone.
Aabenraa Kommune vurderer, at nærværende lokalplan kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Kommunen træffer på baggrund af en screening afgørelse om, hvorvidt planen er omfattet af kravet
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om miljøvurdering.

Konklusion
Det vurderes at lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan og
kun medfører mindre ændringer til det gældende plangrundlag. På baggrund
af en screening vurderes det, at lokalplanen ikke har en karakter, der vil
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk.
1, nr. 3.
Skyggevirkning: Der vil ved realisering af lokalplanens byggemuligheder i
nordlige retninger være større skyggepåvirkning end ved den nuværende
bebyggelse i vinterperioden med lave solhøjder. Denne påvirkning er dog
ikke væsentlig større end ved realisering af nuværende lokalplan R.1.7. Virkningen vurderes ikke at være af væsentligt omfang, da den er begrænset til
en kortere periode, hvor naboer til byggeriet ikke opholder sig på deres udearealer.
Miljøpåvirkningerne er hverken hver for sig eller kumulativt af væsentligt
omfang og giver derfor ikke anledning til, at udarbejdes en miljøvurdering.
Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering fremlægges
sammen med planforslaget. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødeklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse. Klagevejledning fremgår af side 2.

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 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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