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Indstilllingsnotat
Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde
Høringsperiode
15. oktober 2021 – 12. november 2021
Overordnet resumé
Der er indkommet 4 høringssvar. 2 høringssvar fra offentlig myndighed og 2 høringssvar fra borgere.
Resumé af emner indeholdt i høringssvar

Liste over høringssvar
Offentlige parter
1. Haderslev Stift
2. Museum Sønderjylland
Borgere
3. Sidsel Fallesen Kjær, Dimen 55
4. 6 Borgere ved Dimen og Brunbjergvej (Lis og Claus Lund, Dimen 49),
Jette og Christen Agerley, Dimen 69, Eva Papendick og Tonni Ellmies,
Brunbjergvej 302)
Virksomheder
5. Åhuse (Udstykker)

Gennemgang af høringssvar
1. Haderslev Stift
Resumé af høringssvar
Stiftsøvrigheden har vurderet, at lokalplanforslaget ikke berører Løjt Kirkes
landskabelige eller kirkelige interesser, hvorfor Stiftsøvrigheden på det foreliggende grundlag ingen bemærkninger har til planforslaget.

Det bemærkes, at denne udtalelse alene omfatter Løjt Kirkes interesser og
ikke anden fast ejendom, som menighedsrådet måtte bestyre. Såfremt
menighedsrådet måtte vurdere, at interesser knyttet til anden kirkelig
ejendom vil være påvirket af planforslaget, vil kommunen høre nærmere
direkte fra menighedsrådet.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har ingen bemærkninger. Der er ikke indkommet høringssvar fra menighedsrådet.

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

2. Museum Sønderjylland
Resumé af høringssvar
Museet har noteret, at der i planforslaget er nævnt at området er forundersøgt og frigivet til byggeri og har ingen yderligere bemærkninger.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har ingen bemærkninger.

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

3. Sidsel Fallesen Kjær, Dimen 55
Resumé af høringssvar

Behov for trafiksikring
SFK hæfter sig ved, og sætter stor pris på, at der her italesættes behov for at trafiksikre Stolligvej bedre ved at udvide kørebanebredden
til 7 meter, afsætte 5 meter til dobbeltrettet cykelsti og rabat samt
sænke hastighedsgrænsen til 60 km/t.
Ønsker om etablering af hele stiforløbet
SFK finder ikke at formuleringen i lokalplanen om at ”stien vil på sigt
skulle kunne anlægges fra Haderslevvej og frem til boligområdet øst
for nærværende lokalplanområde for betryggende. SFK mener at for
at sikre gode og trygge trafikforhold for både cyklister, fodgængere
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og bilister er der behov for at cykelstien etableres fra Haderslevvej og
frem til efter boligområdet ved lokalplanområde nr. 140 allerede fra
starten af etableringsfasen. En kort strækning med cykelsti foran boligområdet giver ingen mening, hvis den ikke forbindes med de øvrige
veje.
Sikring af krydsning ved Brunbjergvej
SFK oplyser at de jævnligt færdes i området og oplever allerede nu
ofte utrygge situationer, da Stolligvej er udfordret af dårlige oversigtsforhold, smal kørebane og høj hastighed. SFK finder at med flere
beboere og trafikanter i området er det absolut nødvendigt at trafiksikre vejene ordentligt fra starten. Dette gælder naturligvis også vedr.
kommunens formulering om at ”den øgede trafikmængde kan ligeledes medføre, at der skal overvejes sikre krydsninger for de bløde trafikanter, særligt ved Brunbjergvej. Disse sikringstiltag ligger dog uden
for lokalplanområdet” (s. 18). SFK mener at der er nødvendigt at
sikre krydsninger allerede fra etableringsfasen, og kan ikke affærdiges
med at det ikke er medtaget i lokalplanområdet.

Sikring af krydsning af Haderslevvej
SFK har lignende bemærkning til formuleringen på s. 23 om at ”det
vurderes, at Stolligvej og krydset ved Haderslevvej kan afvikle den
forøgede trafik uden betydelige problemer”. Som beboer i området
kan SFK slet ikke genkende billedet af at det er uproblematisk at køre
fra Stolligvej ud på Haderslevvej. Dårlige oversigtsforhold og meget
trafik på Haderslevvej skaber ofte farlige situationer. Selvom der nu
er sat et skilt op med 70 km/t på toppen af bakken ved Haderslevvej
respekteres fartbegrænsningen åbenlyst ikke. Med flere boliger på
Stolligvej vil det uvægerligt føre til en øget trafik til og fra Haderslevvej, som kommunen også selv bemærker i lokalplanen
Uanset fodgængeres, cyklisters eller bilisters vej til og fra boligområdet, vil en øget trafik vanskeliggøre at man sikkert kan krydse Haderslevvej, og der bør tages hensyn til dette. SFK opfordrer derfor til
at man tænker dette ind allerede i begyndelsen af anlægsfasen, og
eksempelvis nedsætter hastigheden fra det nuværende byskilt til efter
T-krydset ved Haderslevvej/Stolligvej til maksimalt 60 km/t, evt. opretter chikaner samt anlægger en rundkørsel på toppen af bakken ved
Haderslevvej/Stolligvej krydset. SFK er naturligvis bevidste om omkostningerne i forbindelse med etablering af en rundkørsel, og kommunens skattekroner skal selvfølgelig bruges fornuftigt, men da det
allerede nu er meget risikabelt at passere krydset Haderslevvej/Stolligvej, er det nødvendigt at planlægge en anden trafiksikring ind allerede fra starten af anlægsfasen.
Trafikstøj fra Haderslevvej
SFK hæfter sig ved, og er meget positive overfor, at der er opmærksomhed mod øget trafikstøj på Stolligvej, og der derfor planlægges
opførsel af en støjafskærmning på Stolligvej for at reducere dette.
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Men SFK er forundret over at der ikke medtages trafikstøj fra Haderslevvej, som uden tvivl er den største støjkilde for beboere i området.
Det gælder ikke kun for de boliger, der allerede ligger lige op ad Haderslevvej, men også for boliger på toppen af Dimen, som ligger længere væk fra Haderslevvej, samt de boliger der planlægges i forbindelse med lokalplan nr. 115 og nr. 140. SFK opfordrer derfor kommunen til også at rette opmærksomheden mod trafikstøj fra Haderslevvej, og med etablering af et nyt boligområde liggende i byzone, virker
det absurd at have en landevej med fartbegrænsning på 80 km/t lige
ved siden af med hvad det medfører af trafikstøj og -gener.
SFK mener, at der er givetvis er flere løsningsforslag som kan effektueres både på den korte og lange bane med forskelligt omkostningsniveau. Et forslag fra deres side vil være en nedsættelse af hastigheden
fra nuværende byskilt til efter T-krydset ved Haderslevvej/Stolligvej
til maksimalt 60 km/t, som sandsynligvis vil være den nemmeste og
billigste løsning. Derudover kan man overveje at sløjfe overhalingssporet, som i stedet kan erstattes af en grøn rabat, og på den lange
bane kan asfalt erstattes af mere støjdæmpende asfalt, når den nuværende asfalt er opslidt. Flere af disse løsningsforslag vil desuden
også imødekomme udfordringerne vedr. trafiksikring, da det tvinger
bilisterne til at sænke farten.

Forvaltningens bemærkninger
Behov for trafiksikring af Stolligvej
Forvaltningen bemærker at der positiv respons på de afværgeforanstaltninger der kan iværksættes for at sikre trafiksikkerheden i området. Der er dog ikke fastsat tidspunkt for, hvornår disse er relevante
af gennemføre og lokalplaner medfører ikke handlepligt.
Det første der dog kunne gennemføres vil være at sænke hastigheden
til 60 km/t ud for lokalplanområdet og de huse, der allerede ligger
langs Stolligvej.
Ønsker om etablering af hele stiforløbet
Der kan i lokalplanen ikke fastsættes bestemmelser om forhold som
ligger uden for lokalplanens område og lokalplanen medfører ikke
handlepligt. Der er med lokalplanen sikret et tilstrækkeligt udlæg til
en cykelsti ud for lokalplanområdet, når en sådan skal anlægges. Bygherre har trukket parcelhusenes skel længere væk fra Stolligvej, så
der er plads til en dobbeltrettet cykelsti. Der er dog ingen handlepligt i
en lokalplan til at etablere stien.
Der er i kommunens budget for nye cykelstier pt. ikke afsat midler til
at etablere en cykelsti langs Stolligvej. Såfremt der afsættes midler
hertil, vil man almindeligvis skulle udarbejde et samlet projekt for
hele strækningen fra Haderslevvej til og med den kommende udstykning i lokalplan nr. 140.
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Sikring af krydsning ved Brunbjergvej
Lokalplan nr. 115 påvirker ikke krydsningsmulighederne ved Brunbjergvej i nævneværdig grad, da trafikken fra Vennersminde hovedsagligt vil søge mod Haderslevvej. Derfor er behovet for at se på
krydsningsmulighederne ved Brunbjergvej først aktuelle når udbygningen af området omfattet af Lokalplan nr. 140 påbegyndes. Cykelstien fra dette område vil blive tilsluttet Stolligvej ved krydset ved
Brunbjergvej. Såfremt der afsættes midler til en cykelsti langs Stolligvej vil man i et samlet projekt for hele strækningen fra Haderslevvej
til og med den kommende udstykning i lokalplan nr. 140 også skulle
overveje løsninger til at sikre krydsningen ved Brunbjergvej.
Lokalplanen medfører ikke handlepligt og der kan ikke optages bestemmelser om forhold der ligger uden for lokalplanområdet.
Sikring af krydsning af Haderslevvej
Lokalplan nr. 115 kan ikke regulere trafikforholdene ved Haderslevvej. Lokalplan nr. 115 vil ikke medføre væsentlig mere trafik mod Haderslevvej end der i dag og medfører dermed ikke væsentligt dårligere sikkerhed end nu. Det vil være cirka halvdelen af trafikken på
vurderet 100 køretøjer pr. døgn, der skal ud på Haderslevvej. Dvs.
cirka 50 køretøjer. En andel af disse skal mod nord og skal ikke flette
ind med den nordfra kommende trafik.
Forvaltningen vurderer at dette ikke ensbetydende med, at der ikke
er problemer i dag. Hastigheden på Haderslevvej og oversigtsforholdene er ikke ideelle i forhold til afviklingen af trafikken.
Efterhånden som de to områder (Lokalplan nr. 115 og 140) udbygges
og årene går (10 år) vurderes trafikken at stige til cirka 1.900 køretøjer fra de nuværende cirka 1.360 køretøjer pr. døgn, der er på Stolligvej i dag. Af dem er der cirka halvdelen der kører ud på Haderslevvej
og cirka halvdelen der skal ind på Stolligvej. Når trafikmængden når
en vis størrelse vil der kunne blive behov for en sikring af udkørslen
fra området. Der er flere måder at gøre dette på, men skal også stå
mål med det antal boliger, der etableres i området. En rundkørsel koster mellem 5 og 8 mio. kroner og en lysregulering lidt mindre. En hastighedsnedsættelse på Haderslevvej er derimod en forholdsvis billig
måde i første omgang.
Lokalplanen medfører ikke handlepligt og der kan ikke optages bestemmelser om forhold, der ligger uden for lokalplanområdet.
Trafikstøj fra Haderslevvej
I de støjberegninger der er udført i forbindelse med udarbejdelse af
miljøvurderingen er støjen fra Haderslevvej medregnet. I henhold til
Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj er grænsen LDEN 58 dB. Beregningerne viser den vejledende støjgrænse på LDEN 58 dB ingen
steder i lokalplanområdet er overskredet og for så vidt heller ikke hos
SFK på Dimen 55. Se illustration i høringssvar nr. 4.
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At støjgrænserne jf. beregningerne er overholdt betyder ikke, at beboerne i området ikke føler sig forstyrret af vejstøjen fra Haderslevvej. Men der findes ikke andre kvantificerbare måder at opgøre vejstøj på som f.eks. det her anvendte og anerkendte Soundplan 2000.
Efterhånden som området bliver mere urbaniseret er det ikke udelukket, at man kan sænke hastigheden på Haderslevvej eller gennemføre
nogle af de andre tiltag, der er nævnt i høringssvaret, der kunne
medvirke til at sænke støjpåvirkningen.
Lokalplanen medfører ikke handlepligt og der kan ikke optages bestemmelser om forhold, der ligger uden for lokalplanområdet.
Plan, Teknik & Miljø indstiller,
a) at høringssvaret tages til efterretning. Der foretages ikke ændringer af lokalplanforslaget.
b) at høringssvaret ikke imødekommes for så vidt krav om at hele
strækningen af cykelstien etableres nu og for så vidt heller
ikke ud for lokalplanområdet, da lokalplanen alene sikrer et
areal til en fremtidig cykelsti. En cykelsti etableres først når
der er vurderet et behov for dette i sammenhæng med udbygningen af de to områder og forudsætter at der afsættes mdler
hertil i kommunens budget.
Der foretages ikke ændringer af lokalplanforslaget.
c) At høringssvaret ikke imødekommes, da der lokalplanen ikke
kan stilles krav om anlæg uden for lokalplanområdet og fordi
at udbygning af boligområdet ved Vennersminde ikke medfører væsentlig mere trafik på Stolligvej ved Brunbjergvej og
dermed heller ikke behov for krydsningspunkt i forbindelse
med realisering af Lokalplan nr. 115. Behovet er mere relevant
i sammenhæng med Lokalplan nr. 140, hvorfra der kommer
væsentlig mere trafik end fra Vennersminde.
Der foretages ikke ændringer af lokalplanforslaget.
d) At høringssvaret imødekommes kun delvist, da der ikke er
hjemmel i planloven til at stille krav om sikring af trafikanlæg
uden for lokalplanområdet. Men trafikafviklingen overvåges løbende og der vil kunne igangsættes tiltag, når mængden af
trafik fra de to områder når et niveau, hvor det er nødvendigt
med yderligere regulering af udkørslen til Haderslevvej og at
der afsættes midler hertil i kommunens budget.
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Der foretages ikke ændringer af lokalplanforslaget.
e) At høringssvaret delvis er imødekommet, idet støjberegningerne også foretaget i forhold til vejstøj fra Haderslevvej og at
disse beregninger viser at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj er overholdt i lokalplanområdet i forhold
til Haderslevvej. Forslagene til forbedring af Haderslevvej tages til efterretning.
Der foretages ikke ændringer af lokalplanforslaget.

4. Beboergruppe fra område ved Dimen og Brunbjergvej
Natur
Som nævnt i forbindelse med behandlingen af forrige lokalplan for
området er beboergruppen fortsat bekymret for hvad et nyt boligområde betyder for hele området, som dels er udpeget som særligt geologisk værdifuldt og dels er del af Aabenraas karakteristiske træk,
som netop naturen med de smukke bakkede landskaber, som omkranser byen, heraf i dette området også en del af Fladstendalsfredningen, som nu, hvis lokalplanen vedtages, skal grænse helt op til et
nyt boligbyggeri.
Lodsejer har allerede fældet træer for at skabe udsigt. Når byggemodningen sættes i gang forventes fældet flere træer, da hverken
lodsejer eller Aabenraa kommune har en løsning på afledning af vand
i selve lokalplanområdet. Derfor har ARWOS, på vegne af Aabenraa
kommune søgt dispensation hos Fredningsnævn Syd, om at etablere
et forsinkelsesbassin i det fredede område, Fladstendalen. Denne dispensation er givet, under diverse forudsætninger, blandt andet fremgår det at regnvandsbassinet vil blive etableret ved muldafrømning og
skånsom udgravning.
I udledningstilladelsen fremgår, at hvis udløbet går gennem mosen,
vil dennes hydrologi forventeligt forbedres. Nabogruppen stiller
spørgsmål til om man forvente det, når der ikke findes restriktioner
mod gifte etc. i nyt boligområde? Før udstykningen, var det ren græsmark med husdyrhold, og her blev der formentligt ikke brugt kemier.
Beboergruppen spørger derfor til om ikke at arbejdet med bassin inden for det fredede område burde overvåges?
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Luftfoto af område set fra nord ind mod Aabenraa by
Dyreliv
Beboergruppen oplyser at i miljøscreeningen, fastslår Aabenraa kommune, at der ikke er registreret forekomst af bilag IV-arter i planområdet, og at det vurderes ikke at være egnede yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter inden for planområdet. Samtidig vurderes det i
samme rapport at der potentielt, kan være forekomst af flagermus i
nærheden af planområdet. I nærheden af planområdet findes flere
egnede yngle- og rasteområder for padder, herunder i nærheden af
regnvandsbassinet som tænkes placeret uden for lokalområdet, i fredet området, og med dispensation givet af Fredningsnævnet Syd,
trods det at der ikke forelå en miljøvurdering (Miljøvurdering af udledningstilladelsen af 11.5.2021).
Beboergruppen konstaterer, at de dagligt ser dyr i området, heraf kan
nævnes; flagermus, padder, stor og lille vandsalamander, vinbjergsnegle, blandt mange fuglearter kan nævnes isfuglen, ud over det
møder de rådyr, de ser også insekter som guldsmede og mange forskellige sommerfugle, altså et rigt dyreliv. Dyrene vil uden tvivl blive
sat på prøve i deres eget miljø, når man nu igen vil rumstere rundt,
både i planområdet, men også uden for planområdet direkte i fredningen.
Miljøvurderingen indstiller da også til at hvis der observeres krogede
træer med hulheder og huller inden for lokalplanområdet, må de ikke
påvirkes, da de kan udgøre yngle- og rasteområder for flagermus, og
hvis der imod forventning opstår behov for at fælde træer, at så skal
det ske perioden september eller oktober i medfør af artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelserne.
Beboergruppen spørger hvem passer på yngle- og rasteområderne i
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fredningen, hvor man planlægger at etablere bassin? Og burde dette
ikke overvåges?
Trafik
Trafikmålingerne viser med tydelighed, at trafikken i den grad er stigende, og med to nye boligområder i området, Lokalplan nr. 140 og
den foreslåede Lokalplan nr. 115, estimeres antallet af biler at stige
med op til et gennemsnit på 400 ekstra biler dagligt på den i forvejen
meget belastede og smalle Stolligvej. Man nærmer sig dermed en
daglig belastning i området på ca. 1.800 køretøjer, hvilket efter beboergruppens mening er voldsomt på den strækning som både er smal,
og med et kurvet forløb, gør oversigtsmulighederne vanskelige. I miljøvurderingen anbefaler Aabenraa Kommune at udvide kørebanen, og
at etablere et sikkert stisystem, som både gør plads til fodgængere og
cyklister, og at den bør etableres fra Lokalplanområdet nr. 140 øst for
Dimen og helt frem til Haderslevvejs eksisterende cykelstisystem. Ud
over det anbefales det at krydsning ved Brunbjergvej tydeliggøres ved
skiltning, ændret belægning og/eller afstribning. Det anbefales ligeledes i miljøvurderingen, at hastigheden sænkes fra 80 til 60 km/t. Beboergruppen håber at Aabenraa kommune vil vægte disse anbefalinger højt og de håber at man vil overveje at lade hastigheden gå helt
ned til 50 km/t på Stolligvej i forløb op ad nyt boligområde. De skønner at det især vil være meget farligt at færdes i området, som i en
længere anlægsperiode vil være belastet af større køretøjer med kørsel til og fra lokalplanområdet. Når planområdet har fået status byzone mener beboergruppen, at det bør være muligt at sænke hastigheden yderligere, og udover det også at skabe hastighedsregulerende foranstaltninger, det kunne være i form af skiltning, afmærkning i kørefladen, digitale fartmålere, advarselsskilt om kommende
kurve forløb/byzone etc.

Trafikken på Haderslevvej er ligeledes voksende, og det kan på tidspunkter være svært at tilkøre/krydse når man kommer fra planområdet, altså Stolligvej. Det er et stort ønske fra alle beboere i området,
om Aabenraa Kommune også ville se på mulighederne for at få sænket hastigheden til 60 km/t på Haderslevvej fra byskiltet til efter krydset ved Stolligvej, altså til efter bakketoppen mod nord. Ydermere vil
foreslår de at man på det første stykke af Haderslevvej efter byskiltet
(Aabenraa) i nordlig retning, kunne indrette inderste kørebane til afkørsel til Dimen, og at sporet herefter bliver et spor i nordlig retning,
så man ikke længere har overhalingsspor ud af byen mod Vennelyst.
Støj
Trafikstøj fra Haderslevvej: Blandt andet skriver Aabenraa kommune i
screeningsrapporten, at området ligger uden for kommuneplanens
støjbelastede areal omkring Haderslevvej. Altså erkender kommunen
at man har en støjbelastning. Udstykningerne mod syd, ligger i umiddelbar nærhed af Haderslevvej, faktisk omkranses det nye lokalplanområde, af såvel Stolligvej som Haderslevvej. Der er ifølge en aktindsigten som beboergruppen fik lavet støjberegninger af SWECO,
Acoustica, på både Haderslevvej og Stolligvej. Støjberegningerne på
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Haderslevvej er dog ikke synlige i akterne, selvom de er nævnt. Som
det tydeligt ses på plantegningen herunder afsnittet, ligger de sydligste grunde ligeså tæt på Haderslevvej som de gør på Stolligvej. Og
med mere trafik, højere og accelererende hastighed og uden støjdæmpende foranstaltninger på Haderslevvej, bør dette tages i betragtning. Ses også på Aabenraa kommunes egne kortbilag.
Beboerne er meget plaget af støj, og støjen er kun blevet værre fra
især Haderslevvej efter at man har fældet en del træer i fredningen.
Beboergruppen oplyser at de nærmest ikke kan føre en samtale på
terrasser mod syd, og for Dimen 49, 69 og Brunbjergvej 300 og 302
ej heller på terrasser vendt mod Stolligvej og Haderslevvej. Det
samme ved beboergruppen gælder for andre naboer på Dimen. De
mener at støjniveauet i den nye udstykning overstiger de 58 dB som
stammer fra den meget trafikerede Haderslevvej. Derfor anbefaler de
at der laves en støjmåling i den nye udstykning for at dokumentere
den nøjagtige støjbelastning så den opfylder kravene og så nye ejere
ikke står med støjproblemer. Hvis der senere konstateres støjbelastning når byggeriet senere er opført vil det være tale om et forhold der
er i strid med lokalplanen. Kommunalbestyrelsen har pligt til at søge
et ulovligt forhold lovliggjort. I henhold til planlovens § 51 stk. 3 kan
det ske ved fysisk eller retlig lovliggørelse. Fysisk lovliggørelse er nedrivning af ulovligt byggeri. Retlig lovliggørelse er f.eks. dispensation til
det pågældende forhold. Det er dog ikke ift. planloven muligt at dispensere fra miljøministeriets vejledende grænseværdier. Det betyder
at hvis kommunalbestyrelsen bliver gjort opmærksom på at vejledende grænseværdier for vejstøj er overskredet skal kommune søge
det lovliggjort. Dette bør gøres inden Åhuse sælger grundene til nye
ejere da de ellers står med problemet.
Støj ved nuværende boliger: I miljøvurderingen, skriver COWI blandt
andet, at der for de forholdsvis få boliger langs den vestlige Stolligvej
ikke er nogen støjbelastning, da trafikken er beskeden, men på
samme strækning, nu bare på den anden side af vejen, vurderer man
altså at støjbelastningen er højere end de tilladte 58 dB, og derfor er
der nu i planforslaget indtegnet en støjskærm mellem Stolligvej og
det nye boligområde, ydermere skal nye boliger placeret på grundene
ud mod Stolligvej, placeres længere end 16 meter væk fra Stolligvejs
vejmidte, hvis de skal opføres i mere end 1 etage. Dette forudsat at
hastigheden sænkes og at der placeres støjskærme.
Støjdæmpning: Beboergruppen håber at Aabenraa kommune vil overveje tiltag som kan dæmpe støjen, både i materialevalg på støjskærme, men også at man tænker støjdæmpende asfalt ind, både på
Stolligvej og Haderslevvej når denne skal renoveres/skiftes. Ydermere
håber de at der evt. kunne indtænkes støjskærme ved Haderslevvej,
idet de helt klart fornemmer en forværring også efter opsættelse af
nye autoværn i stål.
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Indblikgener og afskærmende beplantning
Der beskrives som noget nyt i afsnittet om ”Ubebyggede arealer”, at
der skal etableres et lavt beplantningsbælte mod syd mod Fladstenfredningen, i mindst 5 meters bredde og bestående af bøgepur eller
buskbeplantning. Det ville være ønskværdigt med et lidt højere naturhegn, mellem nyt boligområde og grundene på Dimen 49 og 69, altså
mod øst. Specielt Dimen 49, vil blive plaget af indsigtsproblemer,
både direkte ind i beboelsen men er også plaget af kig direkte mod
udendørs opholdsrum, terrasse etc., ikke mindst pga. niveaufald på
op til 16 meter. Dette overlades ifølge beboergruppen indtil videre til
boligejere selv at løse i form af byggeretssager.

Set fra have ved Dimen 49

Dimen 49 set fra lokalplanområdet. Karnap i taget rummer badeværelse.
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Forvaltningens bemærkninger

Natur
Fredningsbestemmelserne omhandler ikke forbud mod fældning af
træer. Der er foretaget en udtynding af skovlunden syd for lokalplanområdet og der skal ske mindre udtynding i forbindelse med etableringen af forsinkelsesbassin. Træfældningen er sket før nærværende
lokalplanforslag blev offentliggjort.
Området ligger i område udpeget som værdifuldt geologisk område.
Dette er ikke en forbudszone i forhold til f.eks. byggeri, men der skal
gennem planlægningen tages hensyn til værdierne. Inden for områder
udpeget som værdifulde geologiske områder, skal byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning, kystsikring m.m. søges udformet, så de understøtter landskabets dannelsesformer. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning m.v., som kan sløre de geologiske landskabstræk, skal så vidt muligt undgås. Lokalplanen giver kun mulighed for lavt byggeri og minimal terrænregulering.
Udsivning af pesticider til regnvandsledningerne vil i givet fald være
et problem ved alle byområder. Det er minimalt hvad der kommer videre via bassinerne og dermed videre til vandløb og som i dette tilfælde som et begrænset overløb til en mose.
Overvågning i henhold til en miljøvurdering anvendes kun når der er
behov for overvågning ud over de lovbundne overvågningsprogrammer. Overvågning i forbindelse med anlæggelse af forsinkelsesbassin
har ikke noget med lokalplanen at gøre, men er et afledt projekt (udledningstilladelse), der etableres jf. en anden lovgivning.

Dyreliv
Der er ikke konstateret yngle- og rasteområder for dyrearter opført
på EU-habitatdirektivets bilag IV i planområdet. Bebyggelse i området
vil efter forvaltningens vurdering derfor ikke ødelægge sådanne. Ved
etablering af forsinkelsesbassinet, som ligger uden for lokalplanområdet, er der gennemført en særskilt sagsbehandling og vurderet om
anlægget vil kunne skade yngle- og rasteområder for dyrearter opført
på bilag IV.
Forvaltningen har udmærket kendskab til dyrelivet i området. Fredningen af Fladstendalen har blandt til formål, at understøtte dette dyreliv. I forbindelse med fredningen blev der trukket en skillelinje mellem fredningen og byudviklingsområdet i kommuneplanen i form af
rammeområde 1.1.106.B (Boligformål), som må anvendes til boligformål. Ad åre vil der også indfinde sig nogle af de forskellige arter i boligområdet lige som de også findes ved de boliger, der allerede er
langs Dimen.
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Det er ARWOS, der etablerer forsinkelsesbassinet og kommunen, der
skal sikre at dette sker uden at skade yngle- og rasteområder. I anlægsfasen vil der i en kort periode forekomme forstyrrelse, men i
driftsfasen kun i meget begrænset omfang.
Trafik
Generelt kan siges, at planloven kun i begrænset omfang giver mulighed for at regulere trafikforhold. Der kan optages bestemmelser om
vej- og stiudlæg og i begrænset omfang udformning af disse. Derfor
medfører ændringer af trafikforholdene ikke til ændringer af lokalplanens bindende bestemmelser.
Forvaltningen bemærker, at beboergruppen har en lang række forslag
til tiltag til at regulere trafikken, herunder sænkning af hastighed
(som både giver mindre støj og bedre sikkerhed), skiltning af kurver,
regulering af kryds og stikrydsninger. Beboergruppen har også forslag
til, at når området ved Stolligvej kommer i byzone, at man kan sænke
hastigheden yderligere. Det er en række gode værktøjer som bør tages til efterretning og benyttes i det videre arbejde med området, når
også Lokalplan nr. 140 vedtages og skal realiseres. Nogle tiltag forudsætter af der afsættes midler hertil kommunens budget og andre kan
realiseres i samarbejde med politiet og forvaltningen.
Støj
Haderslevvej: Forvaltningen kan oplyse at der i kommuneplanen er
udlagt en 75 meter bred støjkonsekvenszone omkring Haderslevvej.
Grundene i den sydlige del af lokalplanen ligger uden for denne og
som det ses af næste afsnit også uden for de områder der overstiger
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejstøj. De sydlige grunde
ligger 125 meter fra Haderslevvej.
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Kortet viser kommuneplanens 75 meter brede miljøkonsekvenszone omkring Haderslevvej.
Forvaltningen underkender ikke, at den oplevede støj fra Haderslevvej
kan være generende. Støjberegningerne viser dog, at de sydlige
grunde og for så vidt ejendommene ved Dimen ligger uden for områder, der har et støjniveau der overstiger LDEN 58 dB. Se tegning neden for, hvor der er foretaget en supplerende støjberegning langs Haderslevvej. Det er kun de gule, orange og røde områder, der er belastet over de 58 dB. Beboerne ønsker konkrete målinger af støjen som
grundlag for beskrivelse af støjforholdene. Af Miljøstyrelsens vejledning Støj fra veje beskriver forskellen på at beregne og måle trafikstøj:
Støj fra veje kan både måles og beregnes, men som altovervejende
hovedregel beregnes vejstøj. Der er en lang række usikkerheder ved
støjmålinger, der bevirker, at et målt støjniveau kun undtagelsesvis
kan anses for mere pålideligt end et beregnet. Desuden er det en
kompliceret og forholdsvis omfattende opgave at fastlægge årsmiddelværdien af støjniveauet ved målinger. Til beregning af støj fra veje
benyttes beregningsmetoden Nord2000. Det er en nordisk beregningsmetode, som kan beregne lydens udbredelse under forskellige
vejrforhold, så man derved kan bestemme årsmiddelværdien af støjniveauet. Støjberegningerne tager ligeledes højde for den forventede
stigning i trafikken over 10 år. Det kan en konkret måling ikke på
samme måde.
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Beboernes forslag til støjdæmpning af Haderslevvej kan tages med
som muligheder i en fremtidig behandling af vejstrækningen. Dog stiller forvaltningen sig skeptisk i forhold til f.eks. en støjskærm på tværs
af Fladstenfredningen.

Støjberegning langs Haderslevvej. Kilde SWECO.

Støj ved nuværende boliger: Det der menes i miljørapporten er at
støjen ved boligerne langs Stolligvej ikke er højere end ved boliger
langs tilsvarende landeveje. Men når der skal planlægges for nye boliger skal støjgrænserne overholdes og her kan det ske ved tilbagerykning af grundene eller ved etablering af støjafskærmning. Den øgede
trafik til Vennersminde får i øvrigt ikke væsentlige støjmæssig betydning for de pågældende boliger, da den kommende trafik ikke skal
passere disse i nævneværdig grad. Stigningen i trafikken som følge af
realisering af de to lokalplaner inkl. 10 års fremskrivning vil medføre
en forøgelse af støjen med cirka 1 dB. Det er først når området øst for
Dimen skal etableres, at der må forventes mere trafik. Det er der
medtaget i denne støjberegning, da boligerne på Vennersminde også
vil blive påvirket af støj fra trafikken fra boligområdet øst for Dimen.
For at reducere støjen ved de tre ejendomme kan hastigheden søges
sænket til 60 km/t. Der er ikke hjemmel i planloven til at optage bestemmelser hastighedsbegrænsninger, men skal ske i henhold til vejlovningen og i samarbejde med politiet. Det kan give god mening
også i forhold til trafiksikkerheden i det kommende byområde.
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Indblik og afskærmende beplantning
Beplantningsbæltet mod syd har alene til formål at skabe en beplantningsmæssig overgang mellem boligområdet og det fredede areal.
Ved reduktionen af området i forbindelse med vedtagelsen af den forrige plan var et af formålene at skabe større afstand mellem de eksisterende boliger og boligerne langs Dimen – cirka 25-50 meter. Arealet mellem disse blev taget ud af lokalplanen og der kan ikke fastsættes bestemmelser for beplantning uden for lokalplanområdet. Dimen
49 ligger tættest på og det er også derfra illustrationerne fra beboergruppen er vist. Ind mod Dimen nr. 69 er der ligeledes afstand på 2550 meter og et eksisterende levende hegn, der hvis dette holdes god
vedligeholdelsesmæssig stand kan skærme for indsigt. Der er ikke noget til hindring for, at bygherre træffer aftaler med naboejendommene om afskærmende beplantning uden for lokalplanområdet.
Plan, Teknik & Miljø indstiller,
a) Høringssvaret imødekommes ikke, idet der ikke foretages
ændringer af planforslaget i forhold til naturforholdene.
b) Høringssvaret imødekommes ikke, idet der ikke foretages
ændringer af planforslaget i forhold til dyreliv.
c) Høringssvaret imødekommes ikke, idet der ikke foretages
ændringer af planforslaget i forhold til trafikforhold. Beboergruppens forslag til trafiktiltag tages til efterretning.
d) Høringssvaret imødekommes ikke, idet der ikke foretages
ændringer af planforslaget i forhold til støjforhold. Beboergruppens forslag til øvrige støjbegrænsningstiltag tages til
efterretning.
e) Høringssvaret imødekommes ikke idet der er en afstand på
mindst 25 meter mellem Dimen 49 og 69 og de nærmeste
boliger i den kommende udstykning.

5. Bygherre (Å-huse)
Resume af ønske til ændring
a) Bygherre ønsker at den støjvold han skal etablere placeres ud i det
areal på 5 meter målt fra asfaltkanten, som er reserveret til cykelsti. Bygherre ejer mellem 1,9 og 3,9 meter af det 5 meter brede
areal uden for lokalplanområdet, som er friholdt for at kunne etablere en cykelsti. Problemet for bygherre er at en støjskærm er væsentligt dyrere at etablere end en støjvold. Støjvolden fylder væsentligt mere end en støjskærm. Jo tættere på vejen volden kan
placeres jo lavere kan den også være.
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Bygherres ønsker til placering af støjvold, der følger ejers nuværende
skel langs Stolligvej.
b) Bygherre gør opmærksom på at lokalplanen ikke omfatter areal til
cykelsti, men er uden for lokalplanafgrænsningen. Derfor bør den
ikke fremgå af lokalplanens § 5.7.
c) Støjrådgiver har over for bygherre oplyst at støjafskærmningen kan
være lavere end 2,5 meter, hvis den placeres tættere på vejen end
de 6,5 meter. Dette bør fremgå af bestemmelserne i § 11.4.
Forvaltningens bemærkninger

Hvis arealet til en cykelsti reduceres ved at jordvolden rykkes tættere
på vejen skal den ønskede dobbeltrettede cykelsti reduceres i bredden. Stien bør have bredde på mindst 2 meter og der skal efter vejreglerne helst være en 1,5 meter rabat mellem kørebane og sti. I alt
mindst 3,5 meter. Grøften skal i givet fald placeres mellem kørebane
og cykelsti.
Hvis arealet er mindre end 3,5 meter vil der kun være plads til en cykelbane langs vejen og denne vil ikke kunne være dobbeltrettet, hvilket betyder at også skal etableres en cykelbane i den nordlige side.
Forvaltningen kan ikke anbefale den ønskede delvise inddragelse af
det 5 meter brede areal til jordvold, men arealet kan dog indskrænkes
til 3,5 meter målt fra kørebanekant. Ud fra en arkitektonisk vurdering
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vil støjvolden kunne opfattes mere dominerende ved at komme tættere på Stolligvej. Til gengæld vil den kunne være lavere.
Såfremt den skal tættere på vejen end 3,5 meter vil der kun være
plads til en cykelstribe og en sådan skal så etablere i begge sider af
Stolligvej. I så fald må skal der reserveres mindst 2,5 meter fra kørebanekant hertil.
Løsningsmulighed med 3,5 meter fremgår på kortbilag neden for.
Tegningen på side 13 i lokalplanens redegørelse bør tilpasses, hvis
volden kommer tættere på vejen og cykelstiarealet reduceres. Det
samme gælder teksten i redegørelsen.
Lokalplangrænsen er fastlagt langs udstykningsgrænsen for de kommende grunde præcis 5 meter fra kørebanen. Den er placeret her
fordi bygherres areal ligger mellem 1,1 og 3,5 meter ind i den 5 meter brede zone, hvis den havde fulgt nuværende skelgrænse mellem
bygherres areal og vejmatriklen. Udlæg af areal til cykelsti og bredden af denne bør således ikke fremgå af bestemmelserne i lokalplanen. Det er ikke muligt at udvide lokalplanområdet uden ny høring.
Som følge af oplysningerne kan bestemmelserne vedrørende højden
på støjvolden differentieres efter hvor tæt støjafskærmningen er på
vejen. Dette kan formuleres således med tilføjelse til § 11.4: ”Støjafskærmningen kan have en højde mindre en 2,5 meter, dog mindst 2
meter, hvis den placeres tættere på vejen end 6,5 meter.”
Plan, Teknik og Miljø indstiller,
a) at ønsket om at inddrage ejers eget areal mellem udstykningen og vejen til jordvold delvis imødekommes, idet der tillades etableret jordvold ind til 3,5 meter fra vejkant.
b) at bestemmelserne i § 5.7 om udlæg af cykelsti udgår som
følge af arealet ligger uden for lokalplanområdet. Der vil dog
stadig være et areal langs Stolligvej der kan anvendes til et
cykelstiprojekt.
c) at ønsket om at støjafskærmningen kan være lave end 2,5
meter imødekommes, idet der tilføjes i § 11.4 at såfremt
støjafskærmningen placeres tættere på vejen end 6,5 meter
kan den være lavere end 2,5 meter, dog mindst 2 meter.
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Eksempel på 3,5 meter til dobbeltrettet cykelsti. Tegning ikke målfast.
.
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