Forslag
Lokalplan M90-1

(tillæg nr. 1 til LP M90)

Sønderstrand

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

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Hvad er et lokalplantillæg?
Et lokalplantillæg er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Det
er muligt for byrådet at supplere eller ændre bestemmelser i en gældende
lokalplan ved at vedtage et lokalplantillæg, der alene indeholder den eller
de bestemmelser, som man ønsker den gældende lokalplan ændret eller
suppleret med.
Lokalplantillæg er opbygget af en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel
samt kortbilag. Redegørelsen er en beskrivende tekst mens
bestemmelsesdelen er udformet som lovtekst.
Lokalplantillæggets bestemmelser er bindende for grundejerne i området.
Det betyder, at ny anvendelse, bebyggelse eller andre ændringer i indenfor
lokalplantillæggets afgrænsning, skal være i overensstemmelse med
lokalplantillæggets
bestemmelser. Byrådet kan dog dispensere til mindre betydende afvigelser
fra planen.
Lokalplantillæggets medfører ikke handlepligt og nuværende, lovlige forhold i
området kan fortsætte uændret, uanset hvad der står i lokalplanen.
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
Tillæg nr. 1 til lokalplan M90, herefter benævnt lokalplan M90-1,
udarbejdes for at imødekomme et ønske om opførelse af en bygning
med omklædningsfaciliteter og toiletter, primært for vinterbadere på
Sønderstrand.
Lokalplanområdet ligger i den nordlige ende af Sønderstrand i Aabenraa og
svarer til samme område som Lokalplan nr. M90, Sønderstrand. Ændringen
udgør alene et område ved den eksisterende trappebastion, som er etableret
mellem sandstranden og Flensborgvej.
Lokalplan M90-1 udlægger et nyt byggefelt A6 og muliggøre opførelsen
af en bygning, med omklædningsfaciliteter og toiletter til vinterbadere på
Sønderstrand. Således muliggøres opførelsen af en ny bygning med et
bruttoetageareal på højst 90 m2.
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. M90-1 er offentliggjort den XX. måned 20XX.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den XX. måned 20XX til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplanbestemmelser

Tillæg nr. 1 til lokalplan M90
Lokalplan nr. M90-1
Med hjemmel i lov om planlægning (LBK nr 1157 af 01/07/2020 med senere
ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne
område.
Nedenstående bestemmelser er supplermenter til de gældende
bestemmelser i lokalplan nr. M90.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at give mulighed for opførelse af en mindre omklædningsog toiletbygning i den nordlige ende af trappebastionen ved
Sønderstrand.
at sikre at bygningen udformes i overensstemmelse med
formsproget på nabobebyggelsen nordfor i byggefelt A5.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter del af matr.nr. 878 Aabenraa Ejerlav.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 18. maj
2021 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3
3.1

4
4.1

5
5.1

6

Delområde A er beliggende i byzone og delområde B er beliggende i
landzone. Zoneforholdene ændres ikke.

Områdets anvendelse
Området må anvendes til ferie- og fritidsformål i form af
omklædningsfaciliteter og toiletter til stranden.

Udstykninger
Området må ikke udstykkes yderligere.

Veje, stier og parkering
Bygningen er undtaget fra Aabenraa Kommunes Parkeringsvedtægts
krav om etablering af parkeringspladser.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsen skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt
A6. Byggefeltet har målene 7,5 m i bredden og længde på 12 meter.
Bredden måles fra trappeanlæggets kant (nederste trin) og længden
fra nuværende støttemur mod nord.

6.2

Bygningshøjden må ikke overstige 3 meter målt fra kote 2,5 m
(DVR90).

6.3

Bruttoetagearealet må ikke overstige 90 m², heraf må
omklædningsdelens bruttoetageareal ikke udgøre mere end 60 m².

6.4

Hvis bygningen nedrives, skal trappeanlægget genetableres.
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Bygningen skal sikres mod oversvømmelse, idet det ikke er muligt
at opføre bygningen med en gulvkote, der i sig selv sikrer mod
oversvømmelse ved stormflod fra Aabenraa Fjord. Underkant af
vinduer skal placeres i mindst kote 2,7 m (DVR90).

Bebyggelsens ydre fremtræden
Bebyggelsen i byggefelt A6 må kun udføres med facader af
beton/pudset mur og træ. Beton/pudset mur skal hvidmales som
bebyggelsen i byggefelt A5. Taget skal udføres med sort tagpap.

Ubebyggede arealer
Bygningen skal respektere nuværende belægninger på
strandpromenaden. Dog kan belægningen hæves såfremt dette er
nødvendigt i forhold til handicapadgang til omklædningsbygningen
og til toiletbygningen.
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Lokalplanbestemmelser

1
1.1

2

3

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. M90-1 er vedtaget af Aabenraa byråd den
23. juni 2021.
Forslaget er offentliggjort den xx. måned 20XX.
Pbv.
Thomas Andresen		
Borgmester

Tom Ahmt
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet ligger i den nordlige ende af Sønderstrand i Aabenraa. Lokalplanområdet omfatter hele lokalplan M90, men ændringerne omfatter kun
et 90 m2 stort areal ved den eksisterende trappebastion, som er etableret
mellem sandstranden og Flensborgvej.

Eksisterende forhold
Ændringerne som følger af dette lokalplantillæg udgør et lille areal på ca.
90 m2 og er omfattet af lokalplan M90. Arealet ligger i dennes delområde
A, umiddelbart syd for byggefelt A5. I byggefelt A5, ligger strandens øvrige
overdækkede faciliteter, bestående af omklædning, offentlige toiletter og
badefaciliteter, kiosk og depoter.
Neden for trappebastionen ligger stranden, imens arealet ovenfor er anlagt
som promenade og græsareal til ophold.

Baggrund og formål
Dette tillæg nr. 1 til lokalplan M90, herefter benævnt lokalplan M90-1, udarbejdes for at imødekomme et ønske om opførelse af en bygning med omklædningsfaciliteter og toiletter, primært for vinterbadere på Sønderstrand.
Den nye bygning ønskes placeret umiddelbart syd for den eksisterende bebyggelse på stranden for at opretholde en sammenhængende bygningsstruktur i området og en tæt tilknytning til vinterbadernes faciliteter i byggefelt
A5 og badebroen. Den ønskede placering ligger dog uden for byggefelt A5,
som definerer byggemulighederne i lokalplan M90. Derfor er det nødvendigt
at udarbejde nærværende tillæg til lokalplan M90, hvorved der udlægges et
nyt byggefelt A6, hvor den nye bygning kan placeres.
Lokalplan M90-1 skal således udlægge et nyt byggefelt A6 og muliggøre
opførelsen af en bygning, med omklædningsfaciliteter og toiletter til vinterbadere på Sønderstrand. Ved at supplere med bygningsregulerende bestemmelser for det nye byggefelt, har lokalplanen desuden til formål at sikre, at
bebyggelsen udformes i overensstemmelse med den eksisterende bebyggel11
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se mod nord.
Bestemmelserne, som fastlægges i nærværende lokalplan M90-1 omfatter
alene det udlagte byggefelt A6 og er derfor et supplement til bestemmelserne i lokalplan M90, som fortsat vil være gældende.

Oversigtskort (ZENI arkitekter a/s)

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Denne lokalplan ændrer ikke på afgrænsningen af lokalplan M90, men omfatter alene ændringen i form at et nyt byggefelt A6, som vist på lokalplanens kortbilag 2.
Ændringen i form at et nyt byggefelt A6 omfatter en del af matrikel nr. 878,
Aabenraa Ejerlav, og udgør et areal på ca. 90 m2. Delområde A, som omfattet det nye byggefelt A6 ligger byzone og opretholdes i byzone fremadrettet.
Delområde B ligger i landzone og opretholdes ligeledes i landzone.

Områdets anvendelse
Anvendelsen i området fastlægges, i overensstemmelse med de gældende
anvendelsesbestemmelser jf. LP M90, til ferie- og fritidsformål. Anvendelsen
i området begrænses dog, med dette lokalplantillæg, til omklædningsfaciliteter og toiletter i tilknytning til stranden.

Udstykning
Der gives ikke mulighed for yderligere udstykning af området.

Veje, stier og parkering
Da den nye bygning med omklædning og toiletter ikke vurderes at øge beho-
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vet for parkeringspladser i tilknytning til stranden, undtages bebyggelsen for
Aabenraa Kommunes Parkeringsvedtægts krav om etablering af nye p-pladser. Der henvises til strandens nuværende parkeringsplads ved indkørslen fra
Kystvejen.

Bebyggelsens omfang og placering
Der udlægges et nyt byggefelt A6, hvor den nye bygning skal placeres. Bygningens omfang må ikke overstige et bruttoetageareal på 90 m2, heraf må
højst 60 m2 udgøres af omklædningsfaciliteter. Den maksimale bygningshøjde begrænses til højst 3 meter, målt fra kote 2,5 m (DVR90). Den begrænsede bygningshøjde skal sikre en volumenmæssig sammenhæng med den øvrige bebyggelse på stranden og sikre, at bebyggelsen i mindst muligt omfang
bliver en barriere mellem Flensborgvej og vandet.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Det er vigtigt for udtrykket i området, at bygningen opføres i arkitektonisk
sammenhæng med den øvrige strandorienterede bebyggelse i byggefelt A5.
Derfor fastlægges der bestemmelser om, at bygningen skal opføres med facader i beton / pudset mur og træ. Der stilles desuden krav om, at facader
skal males hvide som den øvrige bebyggelse i byggefelt A5.

Ubebyggede arealer
...

Bygningen set fra Flensborgvej (ZENI arkitekter a/s)

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015-2026
Lokalplan M90-1 er, ligesom lokalplan M90, omfattet af Kommuneplan
2015-2029 for Aabenraa Kommune. Området er omfattet af rammeområde
1.1.043.F, Lystbådehavnen. Anvendelsen i området er fastlagt til rekreative
formål, nærmere betegnet lystbådehavn og ferie- og fritidsformål.
Tillæg nr. 1 til lokalplan M90 er i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinjer og rammebestemmelser.

Beskyttelseslinjer
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. I de kystnære dele af byzonen skal fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, vurderes, bl.a. med henblik på at ny bebyggelse indpasses i den
kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder
i bystrukturen og til naturinteresserne på de omgivende arealer, og at offentligheden sikres adgang til kysten.
Bygningen, som kan opføres ved realisering af nærværende lokalplan M90-
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1, må opføres med en højde på op til 3 meter målt fra kote 2,5 m (DVR90).
Pga. nutidige krav til bygningers udførelse, vil bygningen blive ca. 0,5 meter
højere end den eksisterende strandbebyggelse mod nord i byggefelt A5.
Det vurderes dog, at bygningens begrænsede størrelse og den umiddelbare
tilknytning til den øvrige bebyggelse på stranden, sammenholdt med bagtæppet af den eksisterende blandede bebyggelse langs Flensborgvej gør, at
kystlandskabet ikke vil blive påvirket ved realiseringen af dette lokalplantillæg.
For generel beskrivelse ift. kystnærhedszonen - se lokalplan M90.

Bygningen set fra stranden (ZENI arkitekter a/s)

Strandbeskyttelseslinje
Området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen ligesom bebyggelsen i byggefelt A5 mod nord. I henhold til Naturbeskyttelsesloven, må der ikke opføres ny bebyggelse eller anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen, medmindre
området er lokalplanlagt til havneformål.
Udlæg af et nyt byggefelt A6 med mulighed for opførelse af en bygning med
omklædningsfaciliteter og toiletter, beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen forudsætter derfor, at der kan opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 vedr. forbud mod byggeri og anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen.
Jf. anvendelsesbestemmelserne i lokalplan M90, som fortsat er gældende for
delområdet A og nærværende lokalplanområde, må området anvendes til
klubhuse, havnekontor, søsportscenter, lagerbygninger for bådklubber, toiletter, og omklædning, parkering og bådoplag.
På den baggrund vurderes lokalplanens realisering med opførelse af en bygning med omklædningsfaciliteter og toiletter ikke at være i strid med strandbeskyttelseslinjens forbud mod bebyggelse.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet Lokalplan M90. Denne opretholdes samtidigt med nærværende Lokalplan M90-1.

Arkæologi
Museum Sønderjylland har oplyst at der ikke er registreret væsentlige, jordfaste fortidsminder inden for planområdet. Desuden udgør det reelle byggefelt et meget lille areal.
På baggrund af ovenstående Museets vurdering, at risikoen for at støde på
arkæologiske fortidsminder er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Bygherre skal dog være opmærksom på, at
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hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder
eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens §
27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører
fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres.
Det kan desuden oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne
til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Natur
Habitatbekendtgørelsen
I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 6, skal der, i redegørelsen til planforslag i medfør af planloven, indgå en vurdering af planens virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Lokalplanområdet
ligger ikke i nærheden af et Natura 2000 område, og muliggør ikke tiltag,
der kan påvirke et Natura 2000 område.
Nærmeste Natura 2000-område i forhold til planområdet er Habitatområdet
Hjelm Skov og Sønderskov, ca. 1.000 m sydvest for lokalplanområdet. Natura 2000-området vurderes ikke at kunne påvirkes af lokalplanens realisering,
idet der er kun tale om opførelse af en lille bygning på 90 m2 i umiddelbar
tilknytning til eksisterende bebyggelse og anlæg på stranden.

Beskyttede arter
Der er ikke registreret bilag IV arter i området, og på baggrund af lokalplanområdets karakter som strand, anses det ikke for sandsynligt, at der forekommer bilag IV arter på arealet.
For øvrige forhold, se Lokalplan M90.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Se lokalplan M90.

Vandforsyning
Se lokalplan M90.

Regn- og spildevand
Byggefelt A6, som lokalplantillæg nr. 1 omhandler, ligger lige uden for spildevandsplanens oplandsgrænser. Bygning i byggefelt A6 skal
spildevandskloakeres. Afledning af regnvand fra bygning i byggefelt A6 må
forventes håndteret på overfladen eller ved nedsivning. Kommunen vil
berigtige spildevandsplanen efter de nye forhold.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ.

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

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
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Screening/Scoping
Der er foretaget en screening af lokalplan M90-1. Screeningen omhandler
alene forholdende, som den mulige realisering af tillæg nr. 1 til lokalplan M90
– benævnt lokalplan M90-1 kan medføre. Altså muligheden for opførelse af
en 90 m2 stor bygning med omklædningsfaciliteter og toiletter, primært forbeholdt vinterbadere på Sønderstrand.

Konklusion
På baggrund af screeningen kan det konkluderes, at gennemførelsen af planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes
derfor ikke en fuld miljøvurdering. Afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med nærværende lokalplan M90-1.

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

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

Tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven
Byggeri og anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen forudsætter, at der kan
opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §15. Kystdirektoratet er
dispensationsmyndighed.
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