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Indstillingsnotat for endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 137 og Kommuneplantillæg nr. 40
Del af centerområde i Rødekro og rammeområde
2.1.001.C i Kommuneplan 2015

Høringsperiode
14. januar 2021 – 10. marts 2021

Overordnet resumé
Der er indkommet 18 høringssvar. 2 høringssvar fra statslige myndigheder, 14 fra
borgere og 2 fra virksomheder, foreninger mm. Dertil forvaltningens ændringsforslag.

Resumé af emner indeholdt i høringssvar
Liste over høringssvar
Offentlige parter
1. BaneDanmark
2. Miljøstyrelsen
Borgere
3. Christian Henriksen, Gl. Kongevej 3, Aabenraa
4. Olaf M. Nielsen, Savværkvej 4 E, Rødekro
5. Lene Hjort Petersen, Vestervang 21, Rødekro
6. Ursula E. Mastrup, Posekærvej 22, Aabenraa
7. Bodil Müller Hansen, Egeparken 60, Rødekro
8. Kirsten Hjort Hartung, Løkkegårdsvej 11F 1. tv, Rødekro
9. Alf Ingfeldt, Hovslund & Anders Koch-Hørlyck, Tværgade 4 Rødekro
10. Egon Kaas, adresse ukendt
11. Lars Kristiansen, Hærvejen 5, Rødekro
12. Edina Tiric, adresse ukendt
13. Rikardo Salihi, adresse ukendt
14. Kaj Michael og Sanne Pedersen, Løkkegårdsvej 58, Rødekro
15. Malene Lund, Lærkeparken 12, Rødekro
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16. Torben Langelund og Solveig Svensson, Hærvejen 33, Rødekro

Virksomheder, foreninger mv.
17. Rødekro Udviklingsråd
18. Hotel Røde-Kro og 12 andre erhvervsdrivende

Forvaltningen
19. Plan, Teknik & Miljø

Gennemgang af høringssvar
BaneDanmark
Resumé af Høringssvar
Banedanmark har ingen indsigelser mod lokalplan LP 137 og kommuneplantillæg nr. 40.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har ingen bemærkninger.

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at høringssvaret tages til efterretning.

Miljøstyrelsen
Resumé af Høringssvar
Miljøstyrelsen har en bemærkning til, at kommuneplantillægget ændrer ramme 2.1.001.C Centerområde Rødekro bymidte, hvormed bebyggelsesprocenten forhøjes fra 50 til 145, bygningshøjden forhøjes
fra 12 m til 15 m og fra 3 etager til 3½ etage, dog kun inden for et
delområde af rammen omkring "krydset Hærvejen og Østergade". Da
rammeområdet er udpeget til OSD (Område med særlige drikkevandsinteresser), og er delvist beliggende inden for udpeget BNBO
(boringsnært beskyttelsesområde) for to boringer er der derfor jf. §
11e, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om
planlægning, krav om, at planens sammenhæng med OSD mv. redegøres for i planen.
Særligt den øgede bebyggelsesprocent samt udlæg af parkeringspladser vurderer Miljøstyrelsen medfører en væsentlig fare for forurening
af grundvandet. Der er derfor krav om en supplerende grundvandsredegørelse førend rammeændringen kan vedtages. Miljøstyrelsen gør
ikke indsigelse såfremt der udarbejdes en supplerende grundvandsredegørelse.
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En supplerende grundvandsredegørelse vil være en del af kommuneplantillæggets redegørende afsnit og skal indeholde følgende: "en
særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at
lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet
mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges".
Dette skal afspejles i selve rammebestemmelsen med en særbestemmelse om, at der er grundvandsinteresser i området, at der ikke må
foretages grundvandstruende aktiviteter indenfor OSD og BNBO, samt
at der skal etableres afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grundvandet, hvor nødvendigt.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen havde vurderet, at der ikke skulle udarbejdes en
grundvandsredegørelse (se bilag B), når der ikke sker anvendelsesændringer i forbindelse med kommuneplantillægget. Forvaltningen
har på baggrund af Miljøstyrelsens bemærkninger udarbejdet en
grundvandsredegørelse. Denne skal indsættes i kommuneplantillægget såfremt det vedtages. Der skal indsættes bestemmelse for kommuneplanrammen med følgende tekst: Der ikke må foretages grundvandstruende aktiviteter indenfor OSD og BNBO, samt at der skal
etableres afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grundvandet,
hvor nødvendigt.
Forvaltningen kan oplyse at hele Rødekro by er beliggende i område
med særlige drikkevandinteresser. Den planlægningsmæssige begrundelse for at placere bebyggelsen i bymidten er blandt andet at
det ikke vil ændre risikoen for grundvandsforurening, at flytte bebyggelsen til et andet sted i byen eller til åbne områder i byens rand.
Den højere bebyggelsesprocent skyldes, at der også skal være mulighed for etablering af en park i 1/3 af området. Samlet set vil bebyggelsesprocenten være tæt på 100 som den nuværende lokalplan
giver mulighed for.
Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at høringssvaret fra Miljøstyrelsen tages til efterretning og at
der indsættes en grundvandsredegørelse i kommuneplantillæggets redegørelse, og at der i rammebestemmelserne indsættes: Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
indenfor OSD og BNBO og der skal etableres afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grundvandet, hvor det nødvendigt. Grundvandredegørelsen og den planlægningsmæssig begrundelse fremgår af Bilag B,
Der indsættes bestemmelse i lokalplanen i ny § 3.7 om, at bebyggelse og parkeringsarealer skal indrettes på en sådan
måde, at de ikke medfører risiko for grundvandsforurening.
Der kan stilles krav om afværgeforanstaltninger for at sikre
dette.
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Christian Henriksen (CH), Gl. Kongevej 3, Aabenraa
Resumé af Høringssvar
CH vil gerne bifalde kommunens lokalplanforslag for del af Rødekro
bymidte. CH mener at det er en fornøjelse at se tegninger med eksempel på boligbebyggelsen, og at der foreslås såkaldte københavnertage, hvis formål vel er at undgå skyggevirkninger. CH fremhæver
også afsnittet: "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.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har ingen bemærkninger.
Plan, Teknik & Miljø indstiller
at høringssvaret tages til efterretning

Olaf M. Nielsen (OMN), Savværkvej 4 E, Rødekro
Resumé af Høringssvar
OMN konstaterer, at alle de nyere bygninger i området og bygningen i
delområde 3, der bliver bevaret, er opført i røde mursten. Der må
derfor stilles krav om, at bygningernes facade opføres i røde mursten
af hensyn til helhedsindtrykket.
OMN foreslår at bygningshøjden i lokalplan fastsættes til maks. 13,5
meter af hensyn til omgivelserne og helhedsindtrykket.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har fået oplyst fra bygherre at bebyggelsen opføres i
rødlige mursten.
Forvaltningen har af bygherre fået oplyst, at bygningshøjden er 12,8
meter. De 15 meter i planforslaget var for at sikre højde til elevatortårn og installationer på taget. Dette kan udmærket ske inden for en
højde på 13,5 meter. Derved kan andre høringssvar ligeledes imødekommes.
Plan, Teknik & Miljø indstiller,
a) at høringssvaret imødekommes, idet der i bestemmelser for
materialevalg § 7.1 indsættes at bebyggelse kun må opføres
med rødlig teglstensmur.
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b) at høringssvaret imødekommes, idet den maksimale bygningshøjde fastsættes til 13,5 meter i både lokalplan og kommuneplantillæg.

Lene Hjort Petersen, Vestervang 21, Rødekro
Resumé af Høringssvar
LHP foreslå at den maksimale bygningshøjde fastsættes til 13,5 meter
i stedet for planforslagets 15 meter.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har af bygherre fået oplyst, at bygningshøjden er 12,8
meter. De 15 meter i planforslaget var for at sikre højde til elevatortårn og installationer på taget. Dette kan udmærket ske inden for en
højde på 13,5 meter.
Plan, Teknik & Miljø indstiller
at høringssvaret imødekommes, idet den maksimale bygningshøjde fastsættes til 13,5 meter i både lokalplan og kommuneplantillæg.

Ursula E. Mastrup (UEM), Posekærvej 22, Aabenraa
Resumé af Høringssvar

UEM gøre indsigelse mod, at bebyggelsesprocenten på 100 ændres til
145% med den begrundelse at dette vil reducere byggemulighederne
i det resterende lokalplanområde R.1.7.
UEM gør indsigelse mod, at bebyggelseshøjden på 12 meter ændres
til 15 meter.
Forvaltningens bemærkninger
Den forhøjede bebyggelsesprocent medfører ikke reduktion af byggemuligheder i naboområder, som er omfattet af en anden lokalplan –
her Lokalplan nr. R.1.7.
Forvaltningen har af bygherre fået oplyst, at bygningshøjden er 12,8
meter. De 15 meter i planforslaget var for at sikre højde til elevatortårn og installationer på taget. Dette kan udmærket ske inden for en
højde på 13,5 meter.
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Plan, Teknik & Miljø indstiller

a) at høringssvaret ikke imødekommes, idet bebyggelsesprocenten på 145 fastholdes. Begrundelsen herfor er, at den høje bebyggelsesprocent ikke medfører reducerede byggemuligheder
i lokalplan R.1.7,
b) at høringssvaret delvis imødekommes, idet den maksimale
bygningshøjde fastsættes til 13,5 meter i både lokalplan og
kommuneplantillæg.

Bodil Müller Hansen (BMH), Egeparken 60, Rødekro
Resumé af Høringssvar
BMH spørger om man betragte Udviklingsplanen fra 2016 som en forløber eller ramme for fremtidige lokalplaner. BHM mener derfor at det
havde været mere rigtigt at udarbejde en ny samlet lokalplan for bymidten.
BMH har svært ved at se hvordan man skaber en sammenhængende
bymidte mellem Østergade og Hærvejen når lokalplanen erstatte centerbebyggelse med boliger.
Vil byrådet etablere de torve og pladser, som også var vist i Udviklingsplanen?

Forvaltningens bemærkninger
Udviklingsplanen for Rødekro er udviklet sammen med en kreds af
borgere i Rødekro, men kan alene betragtes som en overordnet
ramme for hvordan de forskellige dele af byens ønskes udviklet. I udviklingsplanen er det aktuelle hjørne ønsket udviklet med en bypark
og en boligbebyggelse i den østlige kant af området. Byrådet er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner kun bundet af kommuneplanens rammebestemmelser og kan ændre disse ved kommuneplantillæg. En bygherre ønsker at opføre en ny boligbebyggelse og i den forbindelse opstod muligheden for, at kommunen kunne erhverve et område til en grøn park på hjørnet af Østergade og Hærvejen. Løsningen
er ikke en 1:1 realisering af Udviklingsplanens skitser for området,
men dog i overensstemmelse med intentionen om en park og boligbebyggelse i randen af denne.
Det er korrekt at den butiksmæssige sammenhænge mellem Hærvejens butikker og Østergades butikker afbrydes af park og boligbebyggelse. Der skabes med den grønne park et nyt byrum, som gerne
skulle være samlende for Rødekro bymidte til f.eks. byfester, arrangementer som byens foreninger og Kometbutikkerne sætter i gang. Lokalplanen giver faktisk mulighed for at der kan etableres butikker i
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stueetagen mod de to gader, men der er ikke krav herom. Kommunen
har tidligere modtaget forespørgsler om omdannelse af butikslokaler
til f.eks. boligformål eller erhverv som ikke er tilladt efter Lokalplan
R.1.7. Dette ud fra at de ikke kunne lejes ud. Det er positivt hvis
dette har ændret sig og bør såfremt der et tidspunkt udarbejdes en
ny samlet lokalplan overvejes igen hvorvidt butikslokaler langs de
centrale dele af Østergade og Hærvejen fortsat skal fastholdes til butikker og publikumsorienteret service.
Spørgsmålet om kommunen vil etablere de torve og pladser som er
vist i Udviklingsplanen er ikke relevant for lokalplanen, men må tages
op til drøftelse i sammenhæng med den øvrige fremtidige omdannelse
af bymidten.
Plan, Teknik & Miljø indstiller
a) at høringssvaret delvis imødekommes, idet lokalplanens disponering overordnet set har taget udgangspunkt i Udviklingsplanen for Rødekro,
b) at høringssvaret tages til efterretning, idet det kan oplyses at
lokalplanen faktisk giver mulighed for butikker i stueetagen
mod Østergade og Hærvejen,
c) at høringssvaret tages til efterretning, idet beslutning om
etableringen af torve og pladser ligger uden for lokalplanens
vedtagelse.

Kirsten Hjort Hartung (KHH), Løkkegårdsvej 11 tv, Rødekro
Resumé af Høringssvar
KHH foreslår, at da Rødekro Midt er 13,5 meter høj, at den maksimale
bygningshøjde i lokalplan 137 ændres til 13,5 meter, så bygningerne i
bymidten ikke bliver højere, end de er i forvejen.
KHH ønsker, at den gamle Unibank-bygning, hvor Salon Delux nu holder til, bliver bevaret. Hun synes, det vil være så ærgerligt, hvis Salon
Delux vil være nødt til at lukke, da salonen er et aktiv for Rødekro.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har af bygherre fået oplyst, at bygningshøjden er 12,8
meter. De 15 meter i planforslaget var for at sikre højde til elevatortårn og installationer på taget. Dette kan udmærket ske inden for en
højde på 13,5 meter.
Bygherre har købt bygningen med henblik på at bygge boliger på
grunden. Opsigelse af et lejemål er for så vidt en sag mellem ejer og
lejer. Hvis kommunen gennem lokalplanen skulle sikre at bygningen
med salonen skulle opretholdes, ville der i lokalplanen skulle nedlægges forbud mod nedrivning og optages bestemmelser som at bygningen kun må anvendes til butiksformål/ publikumsorienteret service.

Side 7 af 26

Dette vil dog ikke kunne forhindre ejer i at opsige lejemålet. Lokalplanen giver mulighed for at etablere butikker og publikumsorienteret
service i stueetagen i det kommende byggeri, men det er ikke et
krav. Forvaltningen har gennem kommunens erhvervspilot forsøgt at
hjælpe med at finde andre steder i bymidten inden for rammerne af
de gældende lokalplaner.
Plan, Teknik & Miljø indstiller

a) at høringssvaret imødekommes, idet den maksimale bygningshøjde fastsættes til 13,5 meter i både lokalplan og kommuneplantillæg,
b) at høringssvaret ikke imødekommes, idet ejendommen må anvendes til boligbyggeri, dog er der allerede i anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen givet mulighed for at der må etableres butikker og publikumsorienteret service i stueetagen
mod Østergade og Hærvejen, men ikke som et krav.

Alf Ingfeldt, Hovslund og Anders Koch-Hørlyck (AA)
Resume af høringssvar

AA finder at bebyggelsesprocenten er øget for kraftigt for at gøre boligprojektet muligt. Det virker som om at man netop har ændret den
for at efterkomme bygherrens ønske. Boligprojektet stemmer efter
AA´s opfattelse ikke overens med udviklingsplanen fra 2016. Der
henvises illustrationer på side 27 og 28 i planen. Dette vækker undring. Da det er en noget anden udformning end det projekt lokalplanen giver mulighed for.
AA finder højden på bygningen er meget høj, også her er der øget i
forhold til tidligere. Højden gør at bygningen kommer til at fylde forholdsvis meget i midtbyen og vil give en forholdsvis lukket midtby, og
spærre for de omgivende bygninger.
AA finder at længden af byggeriet ud mod Hærvejen virker voldsomt.
Der bliver ikke meget luft mellem bygningen og Hærvejen og den vil
lukke området af. Der mistes åbenhed og luft i forhold til de nuværende forhold.
AA undrer sig over, at der bygges til rent boligformål og ikke sørges
for at der stadig er erhvervslejemål i centrum. Rødekro har et meget
aktivt handelsliv, som er under stadig udvikling. Dette ville med byggeriet i nuværende form være en sat en mindre bremse for.
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Forvaltningens bemærkninger
Den høje bebyggelsesprocent skal ses i sammenhæng med parkområdet i lokalplanen. Sammen med parkområdet er boligbebyggelsens
bebyggelsesprocent cirka 115. Den maksimale bebyggelsesprocent for
centerområde er i Lokalplan R.1.7 til sammenligning 100. For at give
mulighed for både et boligprojekt og en park hæves bebyggelsesprocenten i delområde 1.
Forvaltningen har af bygherre fået oplyst, at bygningshøjden er 12,8
meter. De 15 meter i planforslaget var for at sikre højde til elevatortårn og installationer på taget. Dette kan udmærket ske inden for en
højde på 13,5 meter. Det svarer til højden på bygningen på hjørnet af
Vestergade og Hærvejen lige over for.
Byggefeltet er trukket ud til fortovskant/ matrikelskel mod Hærvejen
cirka 7,5 meter fra vejmidte for også at kunne rumme en mindre bygning til bankautomat. Selve boligprojektet ligger 10 meter fra
vejmidte og faktisk inden for byggefeltet jf. gældende lokalplan R.1.7.
Bygherre har planer om en lav bygning til pengeautomat for ende af
boligbebyggelsen i 1 etage. Det foreslås at byggefeltet til boligbebyggelsen reduceres således at afgrænsningen mod gaden fastsættes til
10 meter. Bygningen med bankautomaten i 1 etage må ligge uden for
byggefeltet ud til vejskel.
Lokalplanforslaget giver mulighed for butikker, serviceerhverv eller
publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Østergade og
Hærvejen, men ikke som et krav. Havde det været et krav vil bygherre risikere at skulle stå med to ledige lokaler, som ellers kunne
være anvendt til bolig. Forvaltningen henviser også til bemærkningerne til høringssvar nr. 7

Plan, Teknik & Miljø indstiller
a) at høringssvaret ikke imødekommes, idet bebyggelsesprocenten fastholde på 145,
b) at høringssvaret imødekommes, idet den maksimale bygningshøjde reduceres fra 15 meter til 13,5 meter,
c) at høringssvaret delvist imødekommes, idet byggefeltet for boligbebyggelsen rykkes ind til 10 meter fra vejmidte på Hærvejen. Bygning i 1 etage til bankautomat må opføres i arealet
mellem byggefeltet og vejskel,
d) at høringssvaret delvist er imødekommet, idet lokalplanen allerede giver mulighed for butikker, serviceerhverv og publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Østergade og
Hærvejen. Men at der ikke stilles krav herom.

Egon Kaas (EK), adresse ukendt
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Resume af høringssvar

EK spørger om der ikke kan være butikker i stueetagen, idet der
mangler nogle mindre butikker i bymidten. EK ser at det er de ikke
plads til i den nye flotte bygning. Det kunne være frisøren, cafe med
udeservering til den nye park og lignende mindre butikker.

Forvaltningens bemærkninger

Lokalplanforslaget giver faktisk mulighed for butikker, serviceerhverv
eller publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Østergade
og Hærvejen, men ikke som et krav. Havde det været et krav vil bygherre risikere at skulle stå med to ledige lokaler, som ellers kunne
være anvendt til bolig. Forvaltningen henviser også til bemærkningerne til høringssvar nr. 7.

Plan, Teknik & Miljø indstiller

a) at høringssvaret delvist er imødekommet, idet lokalplanen allerede giver mulighed for butikker, serviceerhverv og publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Østergade og
Hærvejen. Men at der ikke stilles krav herom.

Lars Kristiansen (LK), Hærvejen 5, Rødekro
Resume af høringssvar

LK finder at det er en ærgerlig udvikling, at man vil fjerne eksisterende erhvervsbygning på matrikel 52 (frisørsalon), da der i forvejen
er mangel på butikslokaler i midtbyen. Synergieffekten af de butikker,
der ligger i midtbyen skal man ikke tage fejl af. Og det ville være
utrolig ærgerligt at man ligefrem fra kommunens side ”hjælper” til
med ændring af lokalplanen, så det fremadrettet vil blive sværere at
drive forretning i Rødekro. Rødekro er som handelsby ikke under ”afvikling”, som så mange andre småbyer, men tværtimod under udvikling. Der bør være butikker i stueetage mod Østergade og Hærvejen.
LK er uforstående over for forøgelsen af projektet i forbindelse med
det oprindelige projekt kun på den østlige del af grunden ikke kunne
lade sig gøre fordi der ikke kunne bygges hen over Rødåen. En placering af et projekt af denne størrelse vil være bedre og mere hensigtsmæssig ved den tidligere Rødekro Skole.
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Forvaltningens bemærkninger

Lokalplanforslaget giver faktisk mulighed for butikker, serviceerhverv
eller publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Østergade
og Hærvejen, men ikke som et krav. Havde det været et krav vil bygherre risikere at skulle stå med to ledige lokaler, som ellers kunne
være anvendt til bolig. Forvaltningen henviser også til bemærkningerne til høringssvar nr. 7.
Det oprindelig projekt, som der blev søgt om var på 24 boliger og en
grund beliggende mod øst på centergrunden. Bygherre skulle købe
arealet af ejerne af centeret. Den resterende del af centeret skulle anvendes til grønt område. I forbindelse den videre udvikling af projektet konstateredes, at den kommende boligbebyggelse ville ligge hen
over det offentlige rørlagt vandløb Rødåen. Hvis projektet skulle ligge
uden for åløbet ville det blive reduceret til 21 boliger. I processen
med at ændre projektet har bygherre også erhvervet ejendommen
Hærvejen 52. Det gav bygherre mulighed for øge projektet til 48 boliger.
Om boligprojektet kan ligge på den tidligere skoles areal er ikke nøjere undersøgt, men de foreløbig sonderinger herom giver et fingerpeg om at der kan være støjmæssige problemer, særligt jo højere bebyggelsen bliver og jf. høringssvar 1 kan der også være udfordringer i
forhold til at bebyggelsen vil ligge henover det boringssnære beskyttelsesområde omkring Rødekro Vandværk.
Alternativet vil være at boligprojektet ikke gennemføres og dermed vil
det nedslidte center forsat være i Rødekro bymidte ind til en eventuel
ny investor finder interesse for at udvikle området.

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
a) at høringssvaret delvist imødekommes, idet lokalplanen allerede giver mulighed for butikker, serviceerhverv og publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Østergade og
Hærvejen. Men at der ikke stilles krav herom,
b) at høringssvaret tages til efterretning, men at muligheden for
48 boliger fastholdes.

Edina Tiric (ET), adresse ukendt
Resume af høringssvaret

ET finder at en bygninge af en sådan størrelse ikke høre til midt inde i
Rødekro by og derfor malplaceret.
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Hvad med den udviklingsplan der er lavet i 2016? Har den ikke længere nogen betydning. Det virker lidt som om man ikke respekterer
Udviklingsplanen og rådet.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at der er andre bygninger i bymidten med
samme højde. Bygningen virker umiddelbart større de andre stationsbyhuse, men bygherres illustrationer viser også at bebyggelsens proportioner søges nedbrudt med forskellige mønstre i murværket lodret
og vandret og med altaner. Da projektet primært er til ældre beboere,
vil det ikke give mening at placere dette i udkanten af byen langt fra
butikker, service og kollektiv trafik.
Udviklingsplanen er ikke bindende for udviklingen og lokalplanlægning
på samme måde som kommuneplanen. Udviklingsplanen må ses som
en overordnet ide for Rødekros udvikling. Udviklingsplanen viser, at
området på hjørnet af Hærvejen og Østergade kan udvikles til bypark
og en boligbebyggelse. Der er i Udviklingsplanen ikke vurderet på om
de viste bebyggelser på illustrationerne er rentable for en bygherre at
opføre. Udviklingsrådet har jf. høringssvar 17 givet positive tilkendegivelser i forhold til projektet.

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
a) at høringssvaret ikke imødekommes, idet bygherre ikke er interesseret i at bygge boliger til ældre beboere andre steder,
b) at høringssvaret ikke imødekommes, idet Udviklingsplanen
ikke er juridisk bindende, men alene en hensigtserklæring og
overordnet betragtning om hvordan byen kan udvikle sig.

Rikardo Salihi, adresse ukendt
Resume af høringssvar

RS har ikke noget mod byggeri af gode boliger, men finder det meget
uheldigt at det går ud over en arbejdsplads (frisørsalon) og for de ansatte og elever som arbejder der. RS retter kritik mod kommunen
som han mener ikke har hjulpet nok med at finde en løsning og mod
bygherre. Indsigelsen retter sig også mod, at lokalplanen medfører
færre muligheder for butikker i bymidten på grund af at der i stedet
kun opføres boliger. RS ser også yderligere problemer, hvis det fremover også tillades at butikker i bymidten ombygges til boliger.
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Forvaltningens bemærkninger

Bygherre har købt bygningen med henblik på at bygge boliger på
grunden. Opsigelse af et lejemål er for så vidt en sag mellem ejer og
lejer. Hvis kommunen gennem lokalplanen skulle sikre at bygningen
med salonen skulle opretholdes, ville der i lokalplanen skulle nedlægges forbud mod nedrivning og optages bestemmelser som at bygningen kun må anvendes til butiksformål/ publikumsorienteret service –
f.eks. frisør. Dette vil dog ikke kunne forhindre ejer i at opsige lejemålet. Lokalplanen giver mulighed for at etablere butikker og publikumsorienteret service i stueetagen i det kommende byggeri, men
det er ikke et krav. Forvaltningen har gennem kommunens erhvervspilot forsøgt at hjælpe med at finde andre steder i bymidten inden for
rammerne af de gældende lokalplaner.

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

a) at høringssvaret ikke imødekommes, idet ejendommen må anvendes til boligbyggeri, dog er der allerede i anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen givet mulighed for at der må etableres butikker og publikumsorienteret service i stueetagen
mod Østergade og Hærvejen, men ikke som et krav.

Kaj Michael og Sanne Pedersen (KSP), Løkkegårdsvej 58,
Rødekro
Resume af høringssvar
KSP ejer ejendommen Østergade 3 som ligger lige øst for lokalplanområdet.
KSP finer at den øgede højde af bebyggelsen på 3 meter til 15 meter
vil påvirke lysforholdene meget i negativ retning for naboejendommen, som er Østergade 3. I forvejen vil den høje bygning påvirke lyset, og særligt hvis kommer der yderligere 3 meter oveni.
KSP finder at parkeringen mod naboejendommen uden for de lukkede
carporte vil medføre lysgener og øget støj for lejerne i naboejendommene. Der skal være afskærmning hele vejen hen mod naboejendommene.
Højdeforskellen mellem Østergade 1 og 3 bør befæstes forsvarligt, så
det ikke skrider over mod ejendommen Østergade 3, evt. med asfaltering over mod Østergade 3. Skellet går i skråningen. Eller skal parkeringen være et andet sted?
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Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har af bygherre fået oplyst, at bygningshøjden er 12,8
meter. De 15 meter i planforslaget var for at sikre højde til elevatortårn og installationer på taget. Dette kan udmærket ske inden for en
højde på 13,5 meter. Det svarer til højden på bygningen på hjørnet af
Vestergade og Hærvejen lige over for. Den nuværende Lokalplan
R.1.7 giver mulig byggeri på op til 12 meters højde og med samme
afstand til naboejendommen som det foreliggende projekt. Højden for
det foreliggende projekt er således kun 0,8 meter højere end højdekravet i Lokalplan nr. R.1.7.
Lys fra biler der kører ind på parkeringspladserne op mod skel vil
kunne genere naboejendommens beboere. Forvaltningen foreslår at
der skal opsættes et lystæt plankeværk langs skellet mellem de to
ejendomme. Bygherre har i forvejen oplyst at der etableres bagvægge i de carporte som vender mod Østergade 3.
Højdeforskellen mellem Østergade 1 og 3 bør befæstes forsvarligt, så
det ikke skrider over mod ejendommen Østergade 3, evt. med asfaltering over mod Østergade 3.
Plan, Teknik & Miljø indstiller,
a) at høringssvaret imødekommes, idet den maksimale bygningshøjde reduceres fra 15 meter til 13,5 meter,
b) at høringssvaret imødekommes, idet der i skel mellem matr.
nr. 56 og matr. nr. 84 Brunde, Rise opsættes et lystæt plankeværk eller tæt hæk, således at ejendommens boliger ikke generes af billygter og støj fra parkeringspladsen,
c) at høringssvaret imødekommes., idet bygherre skal sikre at
der ikke påføres skade på naboejendomme eller afledes overfladevand til disse.

Malene Lund (ML), Lærkeparken 12, Rødekro
Resume af høringssvar
ML finder at bebyggelsens højde på 15 meter er alt for høj i forhold til
de andre ejendomme i bymidten. Der står, at byggeriet skal passe ind
i bybilledet, og der er stadig parcelhuse og 2-etages ejendomme, som
bliver endnu mere lukket inde. Den nuværende lokalplan siger 12 meter og at bebyggelsen må være i 3 etager, men bygherren vil have 3
1/2 etage.
Der kan bygges helt ud til fortovet, både på Hærvejen og Østergade.
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ML mener at det kommer til at blive alt for “kompakt og lukket” for de
omkring liggende bygninger og erhverv, og det giver ikke en sammenhæng mellem de forskellige erhvervsdrivende på Hærvejen og
Østergade, hvor bygningen fremstå som en mur. Der er langs Hærvejen og Østergade tinglyst servitutter for en vejbyggelinje på 12 meter
målt fra vejmidten, dette er overskredet væsentligt.
ML finder at man lukker øjnene for en hyggelig og åben bymidte, med
sådan et kompakt og højt byggeri for at bygherren kan få sin vilje. I
de første tegninger var der heller ikke bygninger i den nordlige del,
der skal laves en midtvejs løsning, så det kommer til at se naturligt
og velovervejet ud.
ML spørger hvorfor der kun bygges boliger?
I den nuværende kommuneplan må der kun planlægges for ny boligbebyggelse med bebyggelsesprocent på 50 og i den nye er det pludseligt blevet ændret til en bebyggelsesprocent på 145.
ML spørger til hvor erhvervslokalerne er blevet af? Disse skal bygherre have med, når man bygger så centralt. ML begrunder dette
med, at der er mangel på erhvervslokaler i bymidten og at Rødekro
ikke er eller bliver “død” handelsby, som bygherren påstod på borgermødet.
ML finder at en lokalplan er til for, at den skal overholdes og beskytte,
og ikke laves om på, fordi 1 person ønsker at få sin vilje. ML finder at
det er muligt og rentabelt at bygge inden for den nuværende plan, så
bebyggelsesprocenten ikke overskrides så meget og bygningshøjden
kan beholdes på maksimalt 12 meter.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har af bygherre fået oplyst, at bygningshøjden er 12,8
meter. De 15 meter i planforslaget var for at sikre højde til elevatortårn og installationer på taget. Dette kan udmærket ske inden for en
højde på 13,5 meter. Det svarer til højden på bygningen på hjørnet af
Vestergade og Hærvejen lige over for. Hvis etageantallet skulle holdes
på 3 etager vil der kunne etableres 36 boliger.
Vejbyggelinjen på 12 meter er fastsat på et tidspunkt, hvor Østergade
og Hærvejen var en del af hovedlandevejsnettet og skulle sikre vejudvidelsesmuligheder for disse. Det medfører et 24 meter bredt gaderum mellem husene på hver side af gaderne, og som i princippet ville
kunne rumme en 4 sporet vej inkl. fortov og cykelsti.
Byggefeltet er i planforslaget trukket ud til fortovskant/ matrikelskel
mod Hærvejen cirka 7,5 meter fra vejmidte for også at kunne rumme
en mindre bygning til bankautomat. Selve boligprojektet ligger 10
meter fra vejmidte og faktisk inden for byggefeltet jf. gældende Lokalplan R.1.7. Bygherre har planer om en lav bygning til pengeautomat for ende af boligbebyggelsen i 1 etage. Det foreslås at byggefeltet til boligbebyggelsen reduceres således at afgrænsningen mod ga-
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den fastsættes til 10 meter fra vejmidte. Bygningen med bankautomaten i 1 etage må ligge uden for byggefeltet ud til vejskel. Tilsvarende er de muligt at reducere byggefeltet mod Østergade.
Forvaltningen har ingen bemærkninger idet det er subjektivt, hvad
der udgør en hyggelig og åben bymidte.
Bygherre har vurderet at han ikke vil stå med risikoen for to tomme
erhvervslokaler. Lokalplanen giver mulighed for butikker i stueetagen
mod de to gader, men det er ikke et krav.
Forvaltningen bemærker, at hvis bebyggelsesprocenten for boliger
ikke måtte overstige 50 ville der kun kunne være 18-19 lejligheder
delområde 1 og hvis parken blev opgivet og inddraget i projektgrunden cirka 30 boliger.
Forvaltningen forholder sig ikke om der er ledige butikslokaler eller
behov yderligere af disse. Lokalplanen giver mulighed for etablering af
butikker, serviceerhverv og publikumsorienteret service i stueetagen.
Men det er ikke et krav. Kommunen har tidligere modtaget forespørgsler om opblødning af nuværende lokalplans krav om butikker i
stueetage, bl.a. til boligformål.
Byrådet har mulighed for at træffe et valg om nuværende lokalplan
R.1.7 skal opretholdes eller det aktuelle lokalplanforslag nr. 137 og
kommuneplantillæg nr. 40 skal vedtages endeligt. Nuværende kommuneplanramme giver mulighed for at lokalplanlægge med en bebyggelsesprocent på 50 for boliger. Opretholdes den nuværende Lokalplan R.1.7 er bebyggelsesprocenten dog 100 for alle typer af byggeri.

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

a) at høringssvaret imødekommes, idet den maksimale bygningshøjde sænkes fra 15 meter til 13,5 meter,
b) at høringssvaret delvis imødekommes, idet byggefeltet rykkes
længere ind på grunden,
c) at høringssvaret tages til efterretning,
d) at lokalplanens mulighed for alene at opføre boliger fastholdes, men samtidigt at mulighederne for boliger i stueetagen
mod Østergade og Hærvejen opretholdes.
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e) at høringssvaret ikke imødekommes, idet byggemulighederne
fastholdes. Alternativet kan være at bygherre opgiver byggeprojektet og at det tomme center derfor forsat vil ligge på
ejendommen til stor skade for oplevelsen af en levende Rødekro bymidte,
f) at høringssvaret tages til efterretning, idet mulighederne for
at etablere butikslokaler i stueetagen fortsat er med i den endelige lokalplan,
g) at høringssvaret ikke imødekommes med henvisning til svaret
i punkt e.

Solveig og Torben Langelund Svensson (STS), Hærvejen 33
Resume af høringssvar

STS vil først vil sige, at det er godt at den gamle Rema1000 bliver revet ned. STS mener dog at de får en kolos af en bygning lige i deres
baghave (Hærvejen 33). De mener at det vil nedsætte værdien på
deres ejendom, og spørger hvem skal dække dette tab? De vil aldrig
kunne sælge ejendommen, da ingen vil bo op af så stor en bygning,
Yderligere finder de at deres privatliv i haven bliver væsentligt påvirket og der ingen sol vil være i haven om sommeren. Dertil kommer
støjgener fra biler og mennesker, som kommer helt tæt på deres matrikel.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen ser at gældende Lokalplan R.1.7 giver mulighed for
byggeri i 3 etager og 12 meter og med mindst samme placering som
det planlagte byggeri jf. byggefelter vist på kortbilag 2 i Lokalplan
R.1.7. Det planlagte byggeri tænkes opført i højde af 12,8 meter,
altså 80 cm højere end muligt efter Lokalplan R.1.7. Jævnfør andre
høringssvar reduceres højden til maks. 13,5 meter. Forvaltningen har
bedt bygherre fremsende skyggediagrammer for bl.a. at anskueliggøre skyggepåvirkningen af Hærvejen 33 for forårs/efterårs jævndøgn
(21. marts og 21. september) og for sommersolhverv 21. juni. Se
disse på bilag A. Skygger ved vintersolhverv vil komme fra alle mulige
andre bygninger også. F.eks. vil en bebyggelse inden for byggeretten
på 8,5 meter medfører en skygge på 42,5 meter ved middagstid, hvor
solen står højest. En sådan noget lavere bygning vil også lægge hele
grunden i skygge om vinteren.
Der vil være risiko for indbliksgener fra altangangene og de vinduer
som vender med ejendommen. Altaner med udeophold og stuer til
lejlighederne vender til modsatte side, så det vil være sekundære rum
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der vender mod ejendommen. Ud for ejendommen indrettet depotrum, gæsteværelser og møderum som medfører mindre indblik
end egentlige lejligheder. Der er i nogen grad kraftig beplantning i haven som medvirker til at mildne indbliksgenerne fra de nederste etager om sommeren når der er blade på træerne.

Foto fra bagsiden af ejendommen Hærvejen 33

Uanset området anvendes til boliger eller som nu til butikker, vil der
forekomme trafikstøj. Dette kunne reduceres, hvis der også var et
plankeværk mod ejendommen ved den nordlige del af den kommende
boligbebyggelses parkeringsplads.

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

a) at høringssvaret vedrørende højde delvis imødekommes, idet
bebyggelsens maksimale højde reduceres fra 15 meter til 13,5
meter, med oplysning om at den reelle højde nærmere er 12,8
meter,
at høringssvaret imødekommes idet der i skel mellem matr. nr.
56 og matr. nr. 491 Brunde, Rise (Hærvejen 33) ligeledes opsættes et lystæt plankeværk eller tæt hæk, således at ejendommens bolig ikke generes af billygter og støj fra parkeringspladsen.

Udviklingsrådet for Rødekro (UR)
Resume af høringssvar
UR ønsker ikke at gøre indsigelser imod planens vedtagelse. UR håber på (og vil opfordre til) god dialog omkring byparken mellem kommune, bygherre og Rødekro by,
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så der laves gode løsninger som alle kan leve med. UR har en fælles interesse i at bymidten og boligerne i den er attraktive. Rødekro Udviklingsråd deltager meget gerne i

dialogen omkring byparkens udformning.
Omfanget af bygningsmassen er større end oplægget på side 26 i udviklingsplanen for Rødekro. Vi er oplyst om at det blandt andet skyldes, at bygherre har fået afslag på at bygge henover Rødåen, og at
dette har nødvendiggjort en øst/vest fløj, hvor der i det oprindelige
oplæg kun blev bygget i nord/syd i den østlige del af området. UR er

endvidere oplyst om at det er nødvendigt med så stort et projekt for at
bygherre kan få rentabilitet i opførslen. UR tager dette til efterretning.
Det er anført i pkt 7.1. at facader skal bestå i teglstensmur og/eller
pudset eller vandskuret mur. Vi vil gerne opfordre til at der bruges
teglsten der nogenlunde matcher bygningerne tæt på (primært rød),
så området opfattes som en helhed.
Følgende punkter i lokalplanen mener UR er vigtige bliver vedtaget,
da de understøtter udviklingsplanen fra 2016 og de ønsker som UR
har til bymidten:
- At delområde 2 kan anvendes til kultur, fritid, ophold, leg og arrangementer jævnfør § 3.3. Som eksempel kan nævnes at der afholdes
midtbyfest en weekend hvert år i august, og det er vigtigt at området
kan anvendes i den forbindelse
- At der jævnfør § 3.4 også er mulighed for at delområde 3 kan indrettes og anvendes som delområde 2. Vigtigt at muligheden er åben
når byfornyelsen for Rødekro går i gang
- At der kun må ske adskillelse mellem delområde 1 og 2 i form af beplantede hegn eller hæk jævnfør § 8.1

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har ingen bemærkninger.
Forvaltningen har fået oplyst fra bygherre at bebyggelsen opføres i
rødlige mursten.
Forvaltningen oplyser at bestemmelserne fastholdes som ønsket af
Udviklingsrådet.

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

a) at høringssvaret tages til efterretning,
b) at høringssvaret imødekommes, idet der i bestemmelser for
materialevalg § 7.1 indsættes, at bebyggelse kun må opføres
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med rødlig teglstensmur,
c) at høringssvaret imødekommes, da alle tre lokalplanbestemmelser fastholdes.

Hotel Røde-Kro og en række Kometbutikker
Resume af høringssvar
Som forretningsdrivende i Rødekro vil Kometbutikkerne i dette høringssvar gerne
lægge ud med at pointere, at de er meget positive over for en kommende forandring
af bymidten, da alt er bedre end den sørgelige forfatning, som den pågældende matrikel er i, på nuværende tidspunkt. Dog føler de, at de må udtrykke deres frustrationer i
forhold til den plan, der på nuværende tidspunkt har været i høring.
I de første planer var der tale om bebyggelse med erhverv i stueplan, som vi alle så
som et fantastisk skridt i den rigtige retning. Det ville givetvis blive svært at få lejet
alle lejemål ud, mere blåøjede er vi dog ikke, men set i lyset af at der på nuværende
tidspunkt ikke er nogen ledige erhvervslejemål i bymidten, vil det derfor være oplagt,
at den nye bymidte indeholder sådanne.
Der har i flere år kørt en række påstande om at en by som Rødekro ikke ville være en
fungerende handelsby om ganske få år. Disse påstande beror efter vores mening på
den grundlæggende forkerte antagelse at butikkerne i de små byer drives af ældre selvstændige, der har mistet både drivkraft og visioner for deres virksomheder. I vores by
er de fleste butikker drevet af yngre/modne mennesker med mange år tilbage i deres
erhvervsvirke, og vi lukker og slukker ikke de næste mange år, medmindre man tvinger
os hertil.
Ved at fjerne erhvervslejemålene i midtbyen bidrager man hertil. Som erhvervsdrivende i en by som Rødekro er der så mange synergier i, at der er et varieret udbud af
andre udvalgsbutikker, at vores fremtidige overlevelse i byen afhænger af at kunne bibeholde denne diversitet. For at kunne beholde diversiteten skal der være lokaler til
rådighed. Dette er for nuværende ikke tilfældet, hvilket ses meget tydeligt i de udfordringer, der er i at finde en ny placering til Salon Delux.
Hvordan er det man går direkte fra disse planer til den nuværende udgave som er
fremlagt med lokalplanforslaget?

Der bør være krav om butikker og erhverv i stueetagen. Den nuværende plan skitserer et byggeprojekt, der udelukkende indeholder boliger, hvormed alle de tidligere erhvervslejemål på grunden med et er
skiftet ud med en grøn græsplæne. Det har så været fremme i diverse
medier, at eventuelle erhvervslejemål ikke vil kunne lejes ud, og heri
er Kometbutikkerne meget uenige. De mener ikke at hele stueetagen
skal være erhverv, men vi kunne godt have et ønske om, at de yderste lejemål i stueetagen skulle være erhverv, så der også fremadrettet er erhvervslejemål til de virksomheder, der måtte ønske at etablere sig i bymidten.
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Endvidere er der lagt op byggeri i op til 15 meter i højden, selvom
den foreslåede bygning kun er 12,3 meter (12,8 m red.) og en bebyggelsesprocent i den gamle lokalplan på 50 er nu skiftet ud med 145.
Kometbutikkerne er også bekymrede over den meget vejnære placering af bygningen, hvor man er bange for at den eventuelle nye bygning kommer til at virke meget voldsomt afgrænsende.
Kometbutikkerne stiller sig undrende over for det faktum, at ingen erhvervsdrivende i midtbyen er blevet opsøgt med henblik på dialog
vedrørende projektets faktiske udformning. Hverken de erhvervsdrivende eller deres sammenslutning, Kometbutikkerne, er blevet kontaktet i forløbet. De er åbne over for dialog, så der kan findes en løsning/lokalplan, der bærer præg af, at man har været lydhøre over for
midtbyens erhvervsliv, da de mener at et velfungerende erhvervsliv i
midtbyen er med til at udvikle Rødekro fremfor at afvikle – især når
man ser på, hvordan der bliver udstykket til nye boligområder. De bliver derfor nødt til at spørge, om det er politikkernes formål at fjerne
butikkerne i Rødekro midtby eller om det er at bibeholde det erhvervsmæssige sunde byliv?

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen kan oplyse at lokalplanen jævnfør § 3.1 giver mulighed
for at der kan indrettes detailhandel, serviceerhverv og publikumsorienteret service i stueetagen ud mod Hærvejen og Østergade. Men dog
ikke som et krav. Mod Hærvejen har bygherre oplyst, at der tænkes
etableret en lille bygning med en bankautomat. Det er ikke det
samme som en butik, men dog en centerfunktion. Bygherre har oplyst
at han ikke ønsker at stå med risikoen, hvis der er krav om etablering
erhvervslejemål og disse efterfølgende ikke kan lejes ud.
Forvaltningen har af bygherre fået oplyst, at bygningshøjden er 12,8
meter. De 15 meter i planforslaget var for at sikre højde til elevatortårn og installationer på taget. Dette kan udmærket ske inden for en
højde på 13,5 meter. Det svarer til højden på bygningen på hjørnet af
Vestergade og Hærvejen lige over for.
Den gældende lokalplan R.1./ fastsætter jævnfør § 7.3 at bebyggelsesprocenten i område I, II, III, IV, V og VI for den enkelte ejendom
må ikke overstige 100%. Lokalplanområdet ligger i delområde I. Det
er korrekt at de kommuneramme 2.1.001.C fremgår at der ved lokalplanlægning kun må fastsættes bestemmelser for boligbebyggelse
med en bebyggelsesprocent på 50. Den gældende lokalplan er således
heller ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg Det kan oplyses at ved en bebyggelsesprocent på 50 ville der i delområde 1 i lokalplan nr. 137 kun kunne
opføres en boligbebyggelse på cirka 1.500 m og ved en gennemsnitlig
lejlighedsstørrelse på 80 m² cirka 18-19 lejligheder.
Forvaltningen kan oplyse, at lokalplanen har haft en lang tilblivelsesproces, hvor projektet grundet forskellige forhold er vokset fra først
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24 lejligheder på den østlige del af centergrunden, herefter 36 lejligheder, idet bygherre under planudarbejdelsen havde opkøbt ejendommen Hærvejen 73 (frisørsalon m.m.) og ønskede at udvide boligprojektet til også at omfatte denne og til sidst inden planforslaget blev
forelagt udvalg og byråd yderligere udvidet med en udnyttet tagetage
og op til 48 boliger.
En inddragende proces hen i gennem et år med covid 19 restriktioner
og et projekt der hele tiden var under forandring som oplyst ovenfor,
har været vanskelig at tilrettelægge og finde det rette tidspunkt i processen til at gennemføre en forudgående inddragelse af f.eks. Kometbutikkerne.

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

a) at høringssvaret delvist imødekommes, idet lokalplanen allerede giver mulighed for butikker, serviceerhverv og publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Østergade og
Hærvejen. Såfremt dette skal være et krav skal der politisk tages stilling dette,
b) at høringsvaret imødekommes, idet den maksimale bygningshøjde reduceres fra 15 meter til 13,5 meter,
at høringsvaret ikke imødekommes for så vidt bebyggelsesprocenten, som fastholdes,
c) at høringssvaret tages til efterretning, set i lyset af Covid 19.

Plan, Teknik & Miljø
Ændringsforslag

Der er behov for at fastsætte et andet krav til opholdsarealer end efter bygningsreglementet BR18:
§ 395 Stk. 1 Opholdsarealer skal placeres på terræn.
§ 395 Stk. 2. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan
opholdsarealer placeres på et overdækket eller hævet gårdareal, eller
de kan delvist etableres på et tagareal eller på større altaner.
Når et forhold ikke er optaget i en lokalplan er det den gældende byggelovgivning, der er gældende.
Det samlede etagearealet er cirka 4.350 m² heraf udgør boligetagearealet cirka 3.715 m² ekskl. andel af fællesarealer (trapper, gange,

Side 22 af 26

depotrum osv.). De udendørs opholdsarealer udgør inkl. altaner cirka
880 m². Det er lidt over 20 %. I Aabenraa er der i lokalplaner i de
tættere bydele fastsat bestemmelser for opholdsarealer til boliger på
mellem 10 og 20% af boligetagearealet. Det foreslås, at de udendørs
opholdsarealer inkl. altaner fastsættes til 20 % af boligetagearealet
ekskl. de enkelte boligers andel af fællesarealerne. Opholdsarealerne
inkl. altaner udgør efter oplysninger fra bygherre i øvrigt cirka 26,6 %
af grundens samlede areal.
BR18 stiller krav om legeplads som en passende andel af opholdsarealet. Boligerne er fortrinsvis til seniorer og området kommer til at
ligge ved siden af en ny bypark, som antageligt også vil rumme legeområder. Det foreslås, at der ikke stilles krav om legearealer i delområde 1.
Krav om 3 meter bred brandvej i parken jf. § 5.2 kan udgå, da beboere kan evakueres fra nord og øst via altangangene.

Plan, Teknik & Miljø indstiller

a) at der i § 8.1 fastsættes et mindste krav til udendørs opholdsarealer på 20 % af boligetagearealet ekskl. boligens andel af
fællesarealer og at altaner til lejlighederne kan indgå som del
af de udendørs opholdsarealer. Der stilles ikke krav til etablering af legeplads i delområde 1,
b) at krav om brandvej jf. § 5.2 udgår.
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Bilag A. Skyggediagram

Skyggediagrammer ved jævndøgn og sommersolhverv
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Bilag B. Grundvandsredegørelse
Indledning
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 40 omfatter en ændring af Kommuneplanrammen
2.1.001.C for et område centralt i Rødekro By i forbindelse med et lokalplanforslag LP
137. Ændringen berører et delareal ved det centrale trafikkryds Hærvejen og Østergade på 0,55 ha ud af et samlet areal for den eksisterende Kommuneplanramme på
15,9 ha. Området på 0,55 rummer i dag et nedlagt center med tilhørende parkeringspladser. Området har i dag en befæstelsesgrad tæt på 100%.
Ændringen omfatter tre forhold:
1) En forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 50 til 145 i et mindre område,
2) En forøgelse af den maksimale bygningshøjde fra 12 m til 15 m, og fra 3 etager
til 3,5 etager i et mindre område,
3) Med lokalplanen udlægges 1/3 af denne del af kommuneplanrammen til park
og de øvrige 2/3 udlægges til boligbebyggelsen med tilhørende parkering og
ubefæstede opholdsarealer.
Den øgede bebyggelsesprocent og udlæg af parkeringspladser kan udgøre en forureningsfare for grundvandet, hvorfor der i forbindelse med Kommuneplantillæg nr. 40 er
udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse.
Hydrogeologisk vurdering
Området omfatter grundvandsmæssige interesser. Delområdet, der berøres af ændringen, er beliggende inden for OSD, mens den pågældende Kommuneplanramme berører hhv. boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indvindingsoplande til to almene vandværker under Rødekro Vandværk.
Den geologiske lagserie i området omfatter aflejringer af smeltevandssand og –grus i
de øverste ca. 20 m under terræn, og derunder ca. 11 m moræneler.
Vurdering af grundvandsbeskyttende tiltag
Det berørte delområde er beliggende centralt i Rødekro By og udlagt til centerområder
med butikker og boliger. Rødekro er det næststørste byområde i Aabenraa Kommune.
Området er afgrænset på to sider af de større indfaldsveje Hærvejen og Østergade, og
derudover eksisterende boligområder. Stort set hele Rødekro by er beliggende inden
for OSD.
Det vurderes, at krav om etablering af parkeringspladser med impermeabel asfalt belægning og central afledning af regnvand vil yde en tilpas lokal beskyttelse af grundvandet. I henhold til spildevansplanen skal området separatkloakeres.
Den forøgede bebyggelsesprocent vurderes ikke at udgøre en trussel, men mulige tiltag til forebyggelse af evt. forurening kan omfatte krav om håndtering af vand fra tagarealer ved lokal nedsivning eller afledning.
Funktionel og planlægningsmæssig begrundelse
Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at nedrive et eksisterende nedlagt butikscenter og i stedet at opføre en boligbebyggelse og en anlægge en bypark.
Da hele Rødekro by er beliggende i område med særlige drikkevandinteresser vil boligprojektet ikke kunne placeres andre steder i Rødekro uden at være beliggende på
område med særlige drikkevandinteresser. Den høje bebyggelsesprocent skyldes at
boligbebyggelsen lægges på en mindre del af området for at give plads til at der også
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kan etableres en ny bypark. Den samlede bebyggelsesprocent for bypark og boligbebyggelsen ligger tæt på de 100% som i den nuværende ramme 2.1.001.C. Den øvrige
del af planområdet ændres ikke.
Faren for forurening af grundvandet forebygges ved at der i rammeområde 2.1.001.C
er optaget bestemmelse om at der i rammeområdet ikke må planlægges for anvendelser, der kan medføre risiko for forurening af grundvandet. Der skal ved anlæg af parkeringspladser og lignende sikres at disse anlægges på en sådan måde at overfladevand herfra ikke kan nedsive til grundvandet og at der sikres at der skal etableres afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grundvandet, hvor dette er nødvendigt.

Rammeområde, område med ændrede bestemmelser og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
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