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Lokalplangrundlag
Kommuneplantillæg nr. 53 og Lokalplan nr. 148 Område til
erhverv og idræts- og fritidsformål ved Vestvejen
Juni 2021
Dette notat indeholder en kort beskrivelse af baggrunden for lokalplanen. Det suppleres af et udkast til Screeningsafgørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Udkast til Screeningsafgørelse findes i et særskilt dokument.

Lokalplanens indhold
Oversigtskort

Figur 1. Luftfoto med områdets placering

Baggrund
Der indstilles igangsættelse af udarbejdelse af en ny lokalplan på baggrund af et ønske om etablering af en mindre idrætshal på cirka 1.500 m² til bl.a. padeltennis ved
Vestvejen i Aabenraa.
Anvendelse til idrætsformål er ikke mulig efter gældende Lokalplan M72. Området ligger i delområde C1, der udlægger området til erhvervsformål. Efter nuværende lokalplan M72 er der kun mulighed for fritidsformål i delområde B. Her ligger bl.a.et bowlingscenter og Frøforsyningen som rummer fitnesscenter, danseskole m.m. Det har
dog ikke været muligt at finde en ejendom til formålet i delområde B. En tidligere klagenævnsafgørelse, hvor kommunen fik hjemvist en meddelt dispensation til et bankocenter i delområde C i samme lokalplan, medfører således at der ikke kan etableres en
padeltennishal uden en ny lokalplan.

Formålet med lokalplanen
Lokalplanen sikre mulighed for at der i området kan opføres bebyggelse til lettere erhverv, publikumsorienteret service og private og offentlige formål i form af administration og idræts- og fritidsformål. Herunder hal til bl.a. padeltennis.
Lokalplanen skal sikre vejadgang fra Vestvejen så vidt muligt via eksisterende overkørsler.

Områdets anvendelse
Området udlægges til erhverv i form af liberale erhverv, engroshandel, småværksteder, lager og servicevirksomheder mv. Desuden udlægges området til private og offentlige formål i form af administration, forsamlingslokaler, foreningsaktiviteter,
sports- og fritidsformål samt publikumsorienteret service. Der kan placeres anlæg/virksomheder i miljøklasse 1-2. Området nord for er del af aflastningscenter Løgumklostervej. Det er ikke muligt, uden forudgående detailhandelsredegørelse at give
mulighed for detailhandel i dette område, idet der så vil være tale om en udvidelse af
aflastningscenteret.

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens højde må ikke overstige 10 meter. For at en padeltennishal kan overholde de internationale mål, skal den have en højde på 10 meter.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Det maksimale etageantal må ikke overstige 2.
Bebyggelsen skal placeres inden for det udlagte byggefelt, men mindre bygninger i
form af skure i 1 etage og med højde, der ikke overstiger 5 meter må placeres uden
for byggefelt. Byggefeltet indstilles placeret 5 meter fra skel mod nordøst og syd,
mens det afgrænses mod Vestvejen af nuværende vejbyggelinje langs denne. Vejbyggelinjen, der videreføres fra Lokalplan M72, er 20 meter målt fra vejmidte.
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Bebyggelsens ydre udformning
Områdets bebyggelse skal fremstå som teglstensmure, som pudsede eller vandskurede facader, facader i træ, fibercement eller metal eller en kombination af disse. Pudsede eller vandskurede facader og facader i træ, fibercement og metal må kun fremstå
i farverne hvid, sort, grå eller jordfarver. Mindre bygningspartier kan fremstå i andre
farver.
Tage med hældning skal fremstå med tagsten, tagpap eller fibercementplader. Tagenes farve skal være røde, sorte eller grå. Flade tage skal udføres med tagpap. Både
flade tage og hældningstage må endvidere udføres som grønne tage med sedumbeplantning.
Der kan ud over bygningshøjden på 10 m etableres solenergianlæg på bebyggelsens
tage. Facader og tage må dog ikke udføres i materialer, der kan medføre refleksion.
Der fastsættes nærmere regler for opsætning af solpaneler i kommende lokalplanforslag.
Skiltning må ske på facader og på terræn. Skilte må ikke placeres over bebyggelsens
sternkant. På facade mod Vestvejen må der opsætte ét større skilt med målene maks.
1 meter i højden og maks. 5 meter i længde. På gavlene maks. 0,5 meter i højden og
2,5 meter i længden. Der udover må der kun opsættes mindre henvisningskilte/firmaskilte ved indgange og med et maksimalt areal på 0,5 m². Der må ved indkørslen
til området placeres 1 skiltepylon med målene maks. 2,5 meter i højden og maks.
0,75 meter i bredden. Øvrige skilte på terræn må, bortset fra færdselstavler, ikke
have en højde, der overstiger 1 meter over terræn.

Veje, stier og parkering
Vejadgang skal ske fra nuværende overkørsel til Vestvejen. Vejforholdene ved Vestvejen og de nuværende overkørsler er trafikalt og sikkerhedsmæssigt udfordrede. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der søges en optimering af ind- og udkørselsforholdene. Der skal anlægges parkeringspladser i henhold til kommunens parkeringsvedtægt. Bebyggelse må ikke tages i brug før der anlagt det antal parkeringspladser
som bebyggelsen kræver jf. vedtægten.

Ubebyggede arealer og beplantning
Arealer der ikke anvendes til byggeri, veje, parkering og belagte opholdsarealer skal
som anlægges med græs, buske og træer. Arealerne mod Vestvejen skal fremstå med
en åben beplantning af træer, grupper af træer og buske på græsflader. Dette vil også
forbedre oversigtsforholdene mod nord, da den tætte kratbevoksning langs områdets
vestside forringer oversigtsforholdene. Beplantningen langs banelegemet skal opretholdes.
Belysning af færdselsarealer må ikke ske med armaturer med en lyspunkthøjde, der
overstige 4 meter.
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Lokalplanområdets nuværende forhold
Området er i dag benyttet til erhvervsformål i form et autoværksted i ældre nedslidte
bygninger. Lokalplanområde er på 5.065 m², heraf udgør 118 m² vej. Vejarealet giver
adgang til parkeringspladser på matr. nr. 1444 Kolstrup. Det er erhvervsejendommen
syd for lokalplanområdet.
Området er forholdsvis jævnt og ligger i kote 18 meter og mod nord er der en skråning ned mod den nedlagte Rødekro-Aabenraa bane. Der er en højdeforskel på 2 meter op til Vestvejen i den nordlige del faldende til 0 meter ved overkørslen til området.
Mod banen er der en kraftig beplantning, mens området mod Vestvejen fremstår med
kratbevoksning.

Lokalplanområdets afgrænsning
Lokalplanområdet omfatter alene matrikel 1443 Kolstrup. Mod nordøst afgrænses området af den nedlagte jernbane til Rødekro, mod vest af Vestvejen og mod syd af erhvervsbebyggelsen Vestvejen 172 og en ubebygget grund bag denne.

Figur 2. Området og matrikelstrukturen
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Forholdet til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan for Aabenraa Kommune 2015
Lokalplanen er omfattet af rammeområde 1.1.030.E og må planlægges til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Der kan placeres butikker, der alene
forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Kommuneplantillæg nr. 53
Anvendelsen af området til også at omfatte private og offentlige formål i form af publikumsorienteret service og idræts- og fritidsformål er ikke i overensstemmelse med
rammebestemmelserne i 1.1.030.E. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg
såfremt ønsket skal fremmes. Der udlægges et nyt rammeområde 1.1.239.M – med
anvendelse til blandede formål – erhverv i miljøklasse 1-2 og idræts- og fritidsformål.

Indkaldelse af ideer og forslag
Ændringer af anvendelsesbestemmelser og rammeområdets afgrænsning forudsætter
forudgående indkaldelse af ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der vedlægges
materiale til indkaldelse af ideer og forslag, som kan sendes i høring i 4 uger snarest
efter Vækstudvalget for Land og By’s møde den 23. juni 2021.
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Figur 3. Nuværende kommuneplanrammer

Lokalplan
Området er omfattet lokalplan M72 vedtaget Aabenraa Byråd i 1995. Lokalplan M72
ophæves inden for det område der omfattes af nærværende lokalplan nr. 148 ved den
offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Zoneforhold
Området er beliggende i byzone.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger uden for område drikkevandsinteresser (OD) og særlige drikkevandinteresser (OSD). Området ligger uden for boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO).

Naturbeskyttelse
Natura 2000 områder
Området ligger i afstand på 215 meter til Natura 2000-området H86 Bolderslev Skov
og Uge Skov. Dette omfatter ligeledes også den nærliggende Langbjerg Skov. Den
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ændrede anvendelse af planområdet antages ikke at kunne påvirke skovområdet og
de beskyttelsesinteresser, der knytter sig hertil.

Naturbeskyttelse
Området ligger uden for områder omfattet af skovbyggelinje. Området ligger i afstand
på 180 meter til et område med eng, overdrev og en mindre sø ved Løgumklostervej
og i afstand på 200 meter til et moseareal i Langbjerg Skov. Det er vurderet at lokalplanområdet ikke vil medføre en påvirkning af i disse, hverken i form af udtørring eller
vandtilførsel.

Bilag IV arter
Det vurderes, at der inden for området og i nærheden heraf, ikke er yngle- og levesteder for dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanområdet er omgivet af
tæt bymæssig bebyggelse på alle sider og området fremstår med befæstede og bebyggede arealer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i nuværende bygninger på grunden er flagermus ligesom beplantningen langs banen bør undersøges nærmere i forhold til forekomst af dyrearter beskyttet er direktivets bilag IV – flagermus. Denne beplantning tænkes dog bevaret, hvorved eventuelle mulige yngle- og levesteder opretholdes.

Bevaring
Der er ikke bevaringsværdig bebyggelse i området eller i nærhed dertil.

Arkæologi
Områdets er gennemgravet og bebygget i et sådant omfang at der næppe findes jordfaste fortidsminder. Der fremsendes dog anmodning til museet om udtalelse. Denne
vil foreligge inden der udarbejdes lokalplan.

Jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening i området, hverken på vidensniveau 1 eller 2.
Området er områdeklassificeret efter jordforureningsloven.

Tekniske sektorplaner
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Arwos forsyningsområde. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
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Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2018-21 - delopland AAa33.1. Området er i dag fælleskloakeret, men nybyggeri og nye anlæg skal forberedes til fremtidig separatkloakering af området. Befæstelsesgraden må ikke overstige 0,6 med mindre der træffes foranstaltninger til forsinkelse af overfladevand. Dette kræver formelt
et tillæg til spildevandsplanen, da området i øjeblikket er angivet som fælleskloakeret.

Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa by.

Renovation
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i henhold
til gældende Regulativ for Erhvervsaffald. Der skal sikres tilstrækkeligt areal til at der
kan udsorteres flere fraktioner i fremtiden.

Tidsplan
Et lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg forventes offentliggjort i 8 uger, når de er behandlet af udvalg og byråd i september 2021. Lokalplanen
og kommuneplantillægget forventes at kunne endeligt vedtages i januar 2022.
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