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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring, inden byrådet
må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Såfremt kommunen har besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering,
hvilket sker på baggrund af en miljøscreening af planerne, kan du klage over
denne afgørelse efter nedenstående klagevejledning.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.
virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet
den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om etablering af et mindre
boligområde med 20 åben lave boliger ved Stolligvej.
Lokalplanen har derfor til formål at sikre mulighed for at der i området kan
opføres 20 åben lave boliger med vejadgang fra Stolligvej, herunder at sikre
areal til en cykelsti langs Stolligvej. Desuden skal området fremstå med en
grøn fremtræden mod Stolligvej og Fladstenfredningen.
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. 115 er offentliggjort den 15. oktober 2021.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 12. november 2021 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 115
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben lav
bebyggelse,
at sikre udlæg af vej- og stiforbindelser i området,
at fastlægge områdets disponering med 20 grunde,
at sikre areal til at der langs Stolligvej kan anlægges en dobbeltrettet
cykelsti,
at sikre mulighed for fornøden støjafskærmning i forhold til trafikstøj,
og
at sikre en grøn fremtræden ud mod Stolligvej og
Fladstenfredningen.

2

Lokalplanens område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.

2.2

Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Stollig, Løjt
Matrikel nr.: Del af 34

2.3

Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. oktober
2021 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.4

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres i byzone ved
lokalplanens endelige vedtagelse.

3

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål i form af åben lav
boligbebyggelse med tilhørende veje, stier, fællesarealer og tekniske
anlæg.

3.2

Inden for lokalplanområdet kan der tillades opført de for
områdets forsyning nødvendige tekniske anlæg som f.eks.
transformatorstation, pumpestation og forsinkelsesbassin for
overfladevand.

4

Udstykninger

4.1

Grunde til beboelse må i princippet kun udstykkes som vist på den
vejledende udstykningsplan på kortbilag 2.

4.2

Grunde til beboelse må ikke udstykkes mindre end 800 m².

4.3

Der kan udstykkes grunde til transformatorstationer, pumpestation,
forsinkelsesbassiner og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige
for områdets forsyning. Disse grunde må udstykkes med en mindre
grundstørrelse end fastsat i § 4.2.

5

§
Lokalplanbestemmelser

5

Fællesareal

Overkørsel i
græsarmering

Veje
Lokalplanområdet skal have vejadgang fra én ny overkørsel til
Stolligvej som vist på kortbilag 2, enten ved punkt A eller punkt D.

5.2

Der må kun etableres én adgangsvej fra Stolligvej til
lokalplanområdet, enten fra punkt A eller fra punkt D som vist
på kortbilag 2. Boligvejene A-B-C og B-D skal etableres med en
placering som vist på kortbilag 2.

5.3

Vejene skal etableres med følgende udlæg og kørebanebredder:
Adgangsvejen A-B skal udlægges i en bredde på mindst 7 meter
og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 meter. Dette
gælder ligeledes for B-D, hvis denne anvendes som adgangsvej.
Boligvejene B-C skal udlægges i en bredde på mindst 6,5 meter og
anlægges med en kørebanebredde på mindst 5 meter. Det samme
gælde boligvejen B-D hvis denne ikke anvendes som adgangsvej fra
Stolligvej.

5.4

For enden af hver boligvej ved punkt D og C skal der udlægges areal
til og etableres vendepladser udformet efter vejreglerne.

5.5

Der udlægges areal til en adgangsvej E-F mod syd som vist på
kortbilag 2. Vejen skal sikre vejadgang til et forsinkelsesbassin syd
for lokalplanområdet. Vejen skal udlægges i en bredde på mindst 6
meter og må kun anlægges med løs belægning. Vejen må ligeledes
anvendes som sti.

Skel

Boligparcel

Princip for overkørsler

Veje, stier og parkering

5.1

Vej

5 m.

AABENRAA KOMMUNE

5.6

Overkørsler
Der må for hver parcel kun etableres én overkørsel for biler.
Overkørslen må ikke have en bredde der overstiger 6 meter og
skal udføres i græsarmering eller chaussesten mellem kørebane og
grundskel. Derudover må der anlægges et 1,25 meter bredt areal
med andre fliser mellem den enkelte grund og kørebanen.
Stier

5.7

Der skal udlægges areal til en gennemgående dobbeltrettet cykelsti
(a-b) langs med Stolligvej i den nordlige del af lokalplanområdet,
som vist principielt på kortbilag 2. Stien skal udlægges i en bredde
på mindst 5 meter og anlægges med fast belægning med en bredde
på mindst 2,5 meter. Udlægget måles fra kørebanekanten.

5.8

Der skal reserveres areal ved adgangsvejen A-B til, at den
dobbeltrettede cykelsti langs Stolligvej kan gives en tilbagetrukket
krydsningsmulighed af adgangsvejen A-B. Dette gælder ligeledes
hvis adgangsvejen etableres ved punkt D.

Tilbagetrukket
krydsningsmulighed for cykelsti

Parkeringspladser
5.9

6

Der skal etableres mindst 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. Der
må medregnes én p-plads i garage eller carport.

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens omfang og placering
Omfang

6

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30.

6.2

Boligbebyggelse må ikke opføres med mere end to etager. På
grundene ud mod Stolligvej dog ikke mere end 1 etage nærmere
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end 16 meter fra Stolligvejs vejmidte. Se også § 11.4 vedrørende
forudsætninger for ibrugtagning og støjafskærmning.
Maks. højde 8,5 m
X
Facadehøjde
maks. 3,5 m
Vej

X

Facadehøjde
maks. 7,0 m

Skure, udhuse, carporte og garager må ikke opføres med mere end
én etage.
6.3

Bygningshøjden for boligbebyggelse må ikke overstige 8,5 meter
målt fra et af bygningsmyndigheden fastsat niveauplan. Niveauplanet
fastsættes ud fra eksisterende terræn. Der kan ikke med
terrænregulering opnås et højere niveauplan end det eksisterende
terræn.

6.4

På de skrånende grunde 24, 26, 28 og 30 må facadehøjden mod den
høje side af grunden ikke overstige 3,5 meter og mod den lave side
af grunden 7,0 meter. Se princip på illustration til venstre

6.5

Bygningshøjden for skure, udhuse, carporte og garager, der ikke er
integreret i beboelsesbygningerne må ikke overstige 4 meter målt
fra et af bygningsmyndigheden fastsat niveauplan. Niveauplanet
fastsættes ud fra eksisterende terræn. Der kan ikke med
terrænregulering opnås et højere niveauplan end det eksisterende
terræn.

Niveauplan

Eksempel på bebyggelse på
grund 24, 26, 28 og 30

Note *
Formålet er, at sikre at der
ud fra et forsigtighedsprincip
ikke opføres boliger inden
for den vejledende grænse
for magnetfelter på 0,4 μT,
jf. Vejledning om Forvaltning
af forsigtighedsprincip ved
miljøscreening, planlægning
og byggesagsbehandling og
på baggrund af udredning
fra elselskabet N1, vil kunne
overholdes i afstand af 25
meter fra 60 kV ledningen.

Placering
6.6

Al boligbebyggelse skal placeres mindst 2,5 meter fra skel.

6.7

Boligbebyggelse på grundene markeret A (grund 16) og B (grund 18)
skal holdes 25 meter fra transformatoranlæg på station Vennelyst og
60 kV ledning Vennelyst Løjt, som vist på kortbilag 2. Se note*.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden
Facader

7.1

Facader på boligbebyggelsen og integrerede skure, carporte, garager
og lignende i denne skal fremstå i træ, blank mur i tegl, beton, eller
pudset / vandskuret mur i hvid, grå eller sort.
Maks. 25 % af den enkelte facade kan dog beklædes med andre
materialer eller kan fremstå med beplantning. Der må opsættes
solcelleanlæg på facaderne.

7.2

Facader på fritliggende skure, udhuse, carporte, garager lignende
mindre bygninger må kun opføres i materialer som boligbebyggelsen
eller helt i træ, fibercementplader eller zink.
Tage

7.3

Tage på al bebyggelse skal udføres i ikke reflekterende
tagmaterialer* som tagpap og tagsten eller som grønne tage med
græs / sedum. Glanstallet for tagmateriale må ikke overstige 30.
Solenergianlæg

7.4

Solenergianlæg på facader skal etableres plant med facaden.
Solenergianlæg på tage skal etableres plant med tagfladen, som
de monteres eller indbygges på. På flade tage må solenergianlæg
udføres med hældning. Højden på anlægget må ikke overstige det
flade tag med mere end 1 meter og skal i øvrigt overholde den
maksimale bygningshøjde på meter.

7
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8

AABENRAA KOMMUNE

Ubebyggede arealer
Hegn og hække

8.1

Der skal plantes hække i grundenes skel mod nabo og
lokalplanområdets afgrænsning, som vist på kortbilag 3.

8.2

Mod Fladstenfredningen skal der i skel etableres et lavt
beplantningsbælte i mindst 5 meters bredde. Dette må kun bestå
af en bøgepur eller buskbeplantning. På hver grund må der kun
placeres op til 3 træer med en højde, der kan overstige 1,5 meter.

8.3

Langs med lokalplanområdets afgrænsning mod Stolligvej skal
etableres et beplantningsbælte med en bredde på mindst 1,5 meter.
Beplantningsbæltet skal tilplantes med kombinationer af stedstypiske
buske og træer der, efter højst tre vækstperioder, danner et tæt
beplantningsbælte.
Terrænregulering

8.4

Der kan foretages terrænreguleringer på maks. +/- 1 meter i forhold
til det af udstykker/bygherre byggemodnede terræn, såfremt det
sker på egen grund og mindst 0,5 meter fra skel. På grundene
24, 26, 28 og 30 må der uanset foranstående mellem boligvejen
og byggeriet terrænreguleres op til vejkoten. Fra bygningens
udgangsbyggelinje og ind på grunden må terrænet udlignes med en
maksimal hældning på 1:3.

8.5

Skråningsanlæg mod vej, sti og nabogrunde må ikke være stejlere
end 1:3 (én meter lodret for hver tre meter vandret). Der må kun
etableres støttemure omkring terrasser og gangarealer og må ikke
gives en højde der overstiger 0,5 meter og må ikke placeres tættere
på naboskel end 1 meter for ganglinjer og 2,5 meter terrasser.

8.6

Jordvold mod Stolligvej kan etableres i højde som fastsat i § 11.4.
Maksimal hældning mod Stolligvej må ikke overstige 1:2.

8.7

Oplag
Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må
ikke anvendes til oplagring eller placering af både, uindregistrerede
lastvogne, - biler og uindregistrerede campingvogne. Indregistrerede
campingvogne må kun parkeres kortvarigt på egen grund, og ikke på
veje og fællesarealer. Det er tilladt at have oplag af enkelte mindre
både som kanoer, kajakker og små joller på maksimalt 14 fod på
egen grund, såfremt disse placeres mindst 5 meter fra skel mod vej
og fællesareal.
Befæstelsesgrad

8.8

På den enkelte grund må de befæstede arealer, inklusiv de
bebyggede arealer højst udgøre 50 % af grundens areal.
Støjafskærmning

8.9

8

Langs med Stolligvej kan der etableres en støjskærm i forbindelse
med det på kortbilag 2 viste beplantningsbælte og med en højde jf.
§ 11.4. Støjskærm skal etableres på den side der vender bort fra
Stolligvej. Støjafskærmning kan endvidere ske i form af en beplantet
jordvold. Plantebælte jf. § 8.3 kan placeres på jordvolden. Se
vejledende placering af støjskærm på kortbilag 4.
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9
9.1

Regn- og overfladevand skal ledes til forsinkelsesbassin. Bassinet
skal placeres i den lavere del af området. Såfremt der kan placeres
et bassin uden for lokalplanområdet efter projekt godkendt
af forsyningsselskabet (ARWOS) og Aabenraa Kommune, kan
pågældende areal overgå til boligformål.

9.2

Der skal sikres mulighed for kørende adgang til drift og
vedligeholdelse af forsinkelsesbassiner inklusiv indløbs- og
udløbsbrønde samt tilhørende bygværker. Se også § 5.5 for så vidt
forsinkelsesbassin placeret uden for lokalplanomådet.

9.3

Der kan tillades installeret anlæg til opsamling af regnvand fra tage
til brug for toiletskyl og tøjvask i maskine.

10

Ved opførelse af bebyggelse i
2 etager er det ikke muligt at
overholde støjgrænserne på
LDEN 58 dB på facaderne på 1.
sal med mindre bebyggelsen
rykkes mindst 16 meter væk
fra Stolligvejs vejmidte.

Grundejerforening

10.1

Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet.

10.2

Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet/ udstykker beslutter
det.

10.3

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje,
stier, belysning, grønne områder og øvrige fællesarealer inden for
lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og snerydning af
boligveje og stier.

10.4

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter
lovgivningen, henlægges til foreningen.

10.5

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fælles grønne
områder inden for lokalplanområdet.

10.6

Grundejerforeningen har ikke pligt til drift og vedligehold
af forsinkelsesbassiner/ regnvandssøer. Dette udføres af
forsyningsselskabet.

11
**Der henvises til
støjberegninger udført af
SWECO dateret september
2021 og supplerende
beregninger af oktober
2021 som fremgår af
lokalplanens redegørelse
og af miljøvurderingen af
lokalplanforslaget. Disse viser
at et område i bredde af 10
meter fra skel mod Stolligvej
vil blive støjbelastet over LDEN
58 dB inden for en årrække.
Støjberegningerne er baseret
på trafiktal fremskrevet
til 2031 og inkl. den
forventede trafikmængde fra
lokalplanområde nr. 140.

Miljø og forsyningsforhold

Forudsætninger for ibrugtagning

11.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 5.9 nævnte p-pladser
er etableret.

11.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 5.1-5.5 og 5.8 nævnte
veje og stier er etableret. Etablering kan dog opdeles i etaper.

11.3

Ny bebyggelse langs Stolligvej må ikke tages i brug før afskærmende
plantebælte jf. § 8.3 er etableret.

11.4

Ved opførelses boligbebyggelse på de 4 grunde ud mod Stolligvej
skal der som forudsætning for meddelelse af ibrugtagningstilladelse
være etableret afværgeforanstaltning mod trafikstøj fra Stolligvej
enten i form af mindst 2,5 meter høj støjskærm eller i tilsvarende
højde i form af en jordvold, således at de i Miljøstyrelsens
”Vejledning om trafikstøj” fastsatte vejledende støjgrænser for
trafikstøj på LDEN 58 db kan overholdes. Dette gælder både på
udendørs opholdsarealer og de facader, der vender ud mod
Stolligvej**. Støjskærmen/ jordvolden skal også dække siderne af
de yderligt beliggende grunde mod øst og mod vest.
Boligbebyggelse i 1. sals højde må ikke opføres nærmere Stolligvejs
vejmidte end 16 meter, det vil sige kun uden for de støjbelastede
arealer langs Stolligvej og under samme forudsætning om etablering
af støjskærm forud for der kan meddeles ibrugtagningstilladelse som
ved bebyggelse i 1 etage**.
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1.1

AABENRAA KOMMUNE

1 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.

2 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.

3 Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 115 er vedtaget af Aabenraa byråd den 13.
oktober 2021.
Forslaget er offentliggjort den 15. oktober 2021.
Pbv.
Thomas Andresen		
Tom Ahmt
Borgmester 		Kommunaldirektør
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Nørreskov

Rise Skov

Søst Skov

Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Aabenraa

Jørgensgård Skov

Hjelm

Aabenraa Fjord

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet ligger nordvest for Aabenraa. Området afgrænses mod
nord af Stolligvej, mod øst af den spredte boligbebyggelse langs den fredede
0
250og500
1.000 Meter
Skovaf et grønt område med spredt beplantning
vej Dimen, modÅrup
vest
bebygÅrslev Skov
gelse og Vennelyst transformatorstation. Mod syd afgrænses området af
skråningerne ned mod Haderslevvej, Aabenraa by og fjorden.

Eksisterende forhold
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at udvikle området
til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanens rammeudlæg
1.1.106.B og som en naturlig fortsættelse af den udvikling til boligformål,
der er iværksat i området øst for nærværende lokalplanområde. På den baggrund har ejeren af området udarbejdet en udstykningsplan, som danner
grundlag for denne lokalplan.
Området rummede indtil 2020 en eksisterende landbrugsejendom med tilhørende hestefolde, spredt beplantning og græsmarker.

Formålet med lokalplanen
Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for at området kan anvendes
til boligformål. Det er endvidere formålet med lokalplanen at sikre vejadgang
fra Stolligvej og sikre mulighed for etablering af en dobbeltrettet cykelsti
langs Stolligvej. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at området så vidt muligt
udbygges så det fremtræder med en grøn fremtræden mod Stolligvej og
Fladstenfredningen.
Lokalplan nr. 115 vedtaget af byrådet i 2020 blev af Planklagenævnet hjemvist til fornyet behandling som følge af retlige mangler i screenigen af planforslaget og som følge der af, at lokalplanen blev ophævet. Der er udarbejdet en ny plan og der er udarbejdet miljøvurdering af planforslaget.
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Lokalplanområdets afgrænsning
Lokalplanområde
Matrikler

Lokalplanens indhold
0

50

100

150m

Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter en del af matr. nr. 34, Stollig Ejerlav, Løjt. Lokalplanens
Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
afgrænsning er vist
på kortet ovenfor
og på kortbilag
1.
Dato: 24.08.2021
Mål: 1:2000
Initialer: klh
6200 Aabenraa

Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres til byzone ved lokalplanens vedtagelse.

Områdets anvendelse
Området må anvendes til boligformål i form af åben lav boligbebyggelse.
Planen rummer mulighed for udstykning af op til 20 grunde til boliger i form
af fritliggende parcelhuse, der placeres langs med områdets to-grenede adgangsvej.

Udstykning
Ingen grund må udstykkes under 700 m². Lokalplanen fastlægger en overordnet udstykningsplan med grunde, der varierer i størrelse fra ca. 880 m²
til ca. 1.360 m². Grundenes størrelser gør, at der kan skabes tilstrækkelig
luft mellem husene til at sikre mulighed for udsigt mod syd.
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Veje, stier og parkering
Veje
Indkørsel til området sker fra Stolligvej, som vist principielt på kortbilag 2.
Der kan etableres adgang enten fra den vestlige eller fra den østlige boligvej.
Alle veje udlægges som private fællesveje.
Området disponeres med boligveje som betjener de enkelte parceller.
Vejene kan udformes, så de kan indgå i regnvandshåndteringen og forsinkelse af overfladevand fra området.
Boligvejen med tilslutning til Stolligvej ved punkt A er adgangsvej og skal
derfor udlægges med en bredde på mindst 7 meter og anlægges med en
kørebanebredde på mindst 5,5 meter. Der er mulighed for som alternativ at
placere adgangsvejen ved punkt D med samme bredde som adgangsvejen
fra punkt A.
De øvrige boligveje udlægges med en bredde på mindst 6,5 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5 meter.
Der sikres areal til en adgangsvej til et forsinkelsesbassin som kan placeres
syd for lokalplanområdet jf. tilladelse af 11. maj. 2021. Vejen skal anlægges
med løsbelægning og må anvendes som gående adgang til området mod
syd.
Der skal etableres vendemulighed for enden af boligvejene, som vist
principielt på kortbilag 2.
Støjskærm

Opholdsareal

2-2,5 m
4-5 m

Princip for etablering af cykelsti, beplantningsbælte og støjskærm
Stier
Der udlægges areal, der sikrer mulighed for etablering af en dobbeltrettet
cykelsti langs Stolligvejs sydside.
Den dobbeltrettede cykelsti langs Stolligvej skal anlægges med en fast belægning på mindst 2,5 meter.
Overkørsler
For at bevare grønne arealer mellem kørebanen og parcellerne, skal overkørsler til den enkelte boligparcel anlægges med græsarmeringssten i en
bredde på maks. 6 meter. Der kan dog derudover anlægges en fast belægning i en bredde på 1,25 meter fra grundskel mod kørebanen.
Parkering
I henhold til Aabenraa Kommunes parkeringsvedtægt skal der etableres
mindst 2 p-pladser pr. bolig på egen grund.

Bebyggelsens omfang og placering
Omfang
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30. Etageantallet må ikke overstige 2 og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over
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Byggelinje

25

Transformator

Sto

llig

A

m

B

Brunbjergvej

25 m

vej

D

B

Dim

en

Vejledende illustrationsplan
eksisterende terræn.
Mindste grundstørrelse fastsættes til 800 m².
Grundenes størrelse varierer i området for at kunne tilbyde et bredt udbud af
grunde. 1,5 m. beplantningsbælte
2,5 m. beplantningsbælte

Lokalplanområde
Matrikler
Udstykning

Lorem ipsum

Fortidsmindebeskyttelseslinje

For de sydlige
grunde benævnt
Bevaringsværdigt
landskab nr. 24, 26, 28 og 30 vist på kortbilag 2 kan
(Fladstenfredningen)
der fastlægges niveauplaner, der sikrer, at der kan ske enFredningslinje
terrassering/
indbygning i Hække
det skrånende
terræn af bebyggelsen. I lokalplanen sikres sami skel
Byggelinje
omkring
60 kV ledning
tidigt, at facadehøjde mod den høje side ikke overstiger 3,5
meter
og 7,0
meter mod den lave side af terrænet.

Eksisterende bygninger

Placering
Bebyggelsen kan placeres frit inden for den enkelte matrikel, dog skal bygningsreglementets krav om afstand på mindst 2,5 meter til skel mod nabo
og offentlig vej overholdes. Carporte og mindre skure må placeres i naboskel, men holdes mindst 2,5 meter fra vejskel. For boligbebyggelse ud mod
0
150m
Stolligvej
gælder at50facader på 1.100
sal ikke må placeres
nærmere vejmidte
end 16 meter af hensyn til overholdelse af de vejlendende støjgrænser for
vejtrafik.
For 2 grunde som ligger ind mod transformatorstation Vennelyst er der fastPlan, Teknik og Miljø
sat en grænse på 25 meter målt fra 60 kV-ledning Vennelyst Løjt, hvor der
Skelbækvej 2
ikke må
opføres
bebyggelseMål:
til 1:2000
der må anvendes
til beboelse.
Der må deri- 6200
Dato:
24.08.2021
Initialer:
klh
Aabenraa
mod opføres carporte, garager og andre udhuse. Grænsen er fastsat ud fra
oplysninger fra elselskabet N1 og ud fra et forsigtighedsprincip om ikke at
opføre boliger inden for den vejledende grænse for magnetfelter på 0,4 μT.
Se også miljøvurdering.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Der er tale om et område, som vil blive udbygget over en længere periode.
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Lokalplanens materialebestemmelser er derfor forholdsvist åbne, men der
ønskes dog et område, hvor husene er opført i ordentlige og holdbare materialer og med et forholdsvist harmonisk arkitektonisk udtryk.
For hele lokalplanområdet gælder det derfor, at facader skal fremstå i træ,
blank mur i tegl eller beton, eller pudset / vandskuret mur i hvid, grå eller
sort, evt. med beplantning på facader. Mindre facadepartier kan beklædes
med andre materialer.
Facader på fritliggende skure, udhuse, carporte, garager lignende mindre
bygninger må kun opføre i materialer som boligbebyggelsen eller helt i træ,
fibercementplader eller zink.
Tage kan etableres som grønne tage med græs / sedum eller med andre ikke
reflekterende tagmaterialer som tagpap og tagsten.
For hele lokalplanområdet gælder det, at tage og facader på bebyggelsen
skal udføres i ikke reflekterende materialer. Der er fastsat at glanstallet for
tagmaterialer ikke må overstige 30. Dog kan der anvendes materialer, der på
monteringstidspunktet er reflekterende, men som hurtigt herefter patinerer
og bliver ikke reflekterende, som f.eks. stål og kobberplader.
Opsætning af solenergianlæg og ovenlysvinduer er uanset ovenstående
tilladt. Solenergianlæg skal dog ligge plant med den tagflade, som de monteres eller indbygges på for at undgå, at de kommer til at fremstå som fremmedelementer. På flade tage kan etableres skrå solenergielementer, såfremt
disse ikke overstiger sternkanten med 1 meter. Solenergianlæg skal endvidere overholde den maksimale bygningshøjde på 8,5 meter i lokalplanområdet.
Områdets bebyggelse skal fremstå med 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 desuden udføres som
grønne tage med sedumbeplantning.

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer
For at boligområdet fremstår skarpt afgrænset i forhold til landskabet, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at afgrænsningen af grundene skal ske
med en klippet ensartet hækbeplantning. For at sikre, at det sker hensigtsmæssigt både i forhold til højde, placering og udsigtsforhold mv., fastlægges
en grøn struktur for området. Der fastlægges desuden begrænsninger for
højden på beplantning i dele af lokalplanområdet, for at sikre, at flest muligt
får gavn af udsigten mod syd.
Der kan etableres regnvandsbassiner, åbne grøfter og lignende anlæg til
håndtering af regnvand i de grønne områder, hvor terrænforholdene muliggør det. Anlæg til håndtering af regnvand skal udformes som naturlige søer /
vandhuller / grøfter med lave brinker.
Langs med Stolligvej ønskes der en markeret grøn afgrænsning ind til lokalplanområdet. Derfor udlægges der et bælte på 1,5 meter langs med nordskellet af de nordlige grunde i området. Her skal der etableres et beplantningsbælte med mindst tre rækker blandede træer og buske.
I forbindelse med håndtering af regnvand er det vigtigt at begrænse den
mængde af regnvand, der skal bortledes. Derfor indeholder lokalplanen en
begrænsning i forhold til befæstede arealer. Således må de befæstede arealer, inkl. de bebyggede arealer, højst udgøre 50 % af grundstørrelsen.
Der kan tillades etableret et forsinkelsesbassin i den lave del af området.
Hvis det ikke er muligt at etablere et bassin inden for omådet kan det være
nødvendigt at etablere et forsinkelsesbassin uden for lokalplanområdet. Se
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nærmere herom i afsnittet Regn- og Spildevand. Der skal endvidere i forbindelse med udstykning og byggemodning reserveres areal til pumpestation
for spildevand.
Terrænregulering
Lokalplanen giver mulighed for terrænreguleringer på maks. +/- 1 meter i
forhold til byggemodnet terræn, såfremt det sker på egen grund og mindst
0,5 meter fra skel. Bebyggelsens højde skal dog beregnes i forhold til et
niveauplan med udgangspunkt i det eksisterende terræn. Man kan således
ikke terrænreguleres sig til et højere niveauplan. Hældningsanlæg må ikke
være stejlere end 1:3, hvilket vil sige at for hver tre meter må terrænet stige
én meter. En eventuel jordvold som støjafbøjning i forhold til vejtrafikken må
etableres med en højde på op til 2,5 meter og med en hældning mod Stolligvej på 1:2.
Klima / bæredygtighed
Lokalplanen indeholder en enkelte tiltag, som skal tilgodese og imødekomme
fremtidige klimamæssige udfordringer. Der sættes f.eks. begrænsninger for
andelen af befæstede arealer. Jordbundsforholdene er ikke egnet for lokalhåndtering af regnvand (LAR), hvorfor der ikke fastsat bestemmelser om sådanne løsninger. Der kan tillades installeret anlæg til opsamling af regnvand
fra tage til brug for toiletskyl og tøjvask i maskine.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Området er omfattet af rammeområde 1.1.106.B i Kommuneplan 2015 for
Aabenraa Kommune.
Rammeområde 1.1.106.B er udlagt til boligområde i form af åben lav og tæt
lav boligbebyggelse.
Området har prioritet 4 i kommuneplanens rækkefølgeplan for boligområdernes udbygning. De øvrige områder er i prioriteret rækkefølge et areal ved
Langhus, et areal ved Gammel Ribevej (Høgelshøj) og et areal ved Skovgårdsvej – alle på Høje Kolstrup.
Disse områder er siden Kommuneplan 2015 blev vedtaget alle blevet lokalplanlagt og er under udbygning eller er nu helt eller delvist udbyggede. Det
er derfor relevant, at påbegynde lokalplanlægningen af det sidste område til
boligformål i Kommuneplan 2015, således at der stadig kan tilbydes byggegrunde til boligbyggeri i den nordlige del af Aabenraa by.
Der er i kommuneplanen fastlagt bebyggelsesregulerende rammebestemmelser med bebyggelsesprocent på maks. 30 for den enkelte grund til åben-lav
boligbebyggelse samt en bygningshøjde på op til 8,5 meter og et etageantal
på 2.
Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2015.

Lokalplanområdets placering set Flensborgvej/ Sønderstrand. Området er ikke synlig fra kysten
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Lokalplaner og byplanvedtægter
Der er ingen gældende lokalplaner eller byplanvedtægter for området.
Nærværende Lokalplan nr. 115 er en fornyet fremlæggelse af den lokalplan
nr. 115, der i august 2021 blev hjemvist til fornyet behandling af Planklagenævnet på grund af manglende behandling af nogle miljøpåvirkninger i
screeningsafgørelsen, som blev offentliggjort sammen med forslaget.

Kystnærhedszone
Området ligger inden for kystnærhedszonen. I kystnærhedszonen gælder, at
der kun inddrages nye arealer i byzone, såfremt der en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for en kystnær placering. I de kystnære
dele af byzoner, der indgår i samspil med kystlandskabet gælder, at der i
lokalplaner for bebyggelse og anlæg skal redegøres for byggeriet visuelle
påvirkning af landskabet.
Der gives ikke mulighed for byggeri med en højde over 8,5 meter. Planområdet er pt. delvist bebygget med en landbrugsejendom og er omgivet af
spredt bebyggelse, skov og marker, hvilket vil betyde en ændring af områdets udtryk i forhold til den nuværende karakter. Området adskilles visuelt
fra kysten af det stærkt kuperede landskab og Jørgensgård Skov. Derfor vurderes udviklingen af dette område ikke at påvirke kystlandskabet.

Særligt værdifuldt landskab / værdifuldt kystlandskab
Byudviklingsområdet ligger lige uden for et område, der er udpeget som
særligt værdifuldt landskab og værdifuldt kystlandskab i Kommuneplan
2015.
Grænsen mellem de udpegede områder følger grænsen for byudviklingsområde 1.1.106.B i Kommuneplan 2015.
Bebyggelse af området kan påvirke det værdifulde kystlandskab og det særligt værdifulde landskab visuelt - set fra landsiden idet området pt. er ubebygget.
Den planlagte lave bebyggelse med en højde på maks. 8,5 meter, terrænets
hældning og den eksisterende beplantning omkring området minimerer dog
påvirkningen set fra landsiden og vurderes ikke at påvirke oplevelsen af
kystlandskabet set fra vandet – se desuden afsnittet kystnærhedszone ovenfor.

Værdifulde geologiske områder
Planområdet ligger i et område, der i henhold til kommuneplan 2015 for
Aabenraa Kommune, er udpeget som værdifuldt geologisk område, hvor
byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning, kystsikring m.m.
skal søges udformet, så de understøtter landskabets dannelsesformer. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning m.v., som kan sløre de geologiske landskabstræk, skal så vidt muligt undgås.
Områdets bebyggelse placeres på et forholdsvist fladt plateau oven for de
stejle skråninger, der udgør en del af Fladstensdalen og Jørgensgård Skov.
De særlige geologiske træk i området vurderes derfor ikke at blive slørede
ved realisering af lokalplanen.
Det aktuelle værdifulde geologiske område ligger samtidigt inden for rammeområde til byudvikling. Udpegningen dækker hele tunneldalen Fladsten med
den karakteristiske dalbund og delvist skovklædte stejle dalsider. Dalen er
samtidigt fredet og dermed sikret mod indgribende anlæg. Lokalplanområdet
ligger ovenfor dalsiderne og byudvikling her vil ikke forstyrre det værdifulde
geologiske område omkring tunneldalen væsentligt.

Servitutter
Lokalplanen ophæver ingen servitutter.

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

Vej og trafik
Stolligvej er adgangsvej for området. Vejen, der har en kørebanebredde på
cirka 6 meter vejbetjener den sydlige del af Løjt Land, herunder 3-4 mindre
bysamfund under 200 indbyggere hver og et sommerhusområde.
Der er en kumulativ påvirkning af trafikforholdene for den kommende lokalplan nr. 115 som rummer mulighed for 20 boliger og lokalplan nr. 140, som
rummer mulighed for 70 boliger. De 70 boliger vil når det område er fuldt
udbygget medføre 280-300 biler yderligere på Stolligvej pr. døgn. Hovedparten vil søge mod Haderslevvej.
De op til 20 boliger i lokalplanområdet vil medføre yderligere cirka 80-100
biler på Stolligvej. Kun en mindre del vil køre mod øst og belaste de 3 boliger langs Stolligvej og det kommende boligområde i lokalplan nr. 140. Hverdagsdøgntrafikken er i dag cirka 1.480 køretøjer pr. døgn og årsdøgntrafikken 1.360 køretøjer pr. døgn. (Trafiktælling fra juni 2019 – 7 dage)
De to kommende boligområder medfører i alt mindst cirka 400 biler yderligere på strækningen fra udkørslen af området og ned til Haderslevvej, når
områderne er fuldt udbyggede.
De forventede op mod cirka 1.760 køretøjer i døgnet (Årsdøgntrafik) kan
medføre behov for trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Ved 10 års fremskrivning
cirka 1.980 køretøjer på den yderste del af Stolligvej mod Haderslevvej.
Delvist inden for lokalplanområdet udlægges der et 5 meter bredt udlæg til
en dobbeltrettet cykelsti. De 5 meter måles fra kørebanekanten. Denne sti
skal også kunne benyttes af fodgængere. Stien skal have en befæstet bredde på mindst 2,5 meter og rabat på minimum 1,5 meter mellem kørebane
og sti. Stien vil på sigt skulle kunne anlægges fra Haderslevvej og frem til
boligområdet øst for nærværende lokalplanområde.
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.
Der er en del landbrugstrafik og cirka 10 % af trafikken udgøres af således
landbrugs- og lastbiltrafik. Der kan blive tale om udvidelse kørebanen og ved
eventuelle nye trafikanlæg skal der tages hensyn til den tunge trafiks fremkommelighed.
I dag er hastighedsgrænsen 80 km/t ud for lokalplanområdet. Når området
får en mere bymæssig karakter vil der være behov for at sænke hastigheden
til f.eks. 60 km/t. En sænket hastighed har positiv betydning for både sikkerhed og støjpåvirkning. Forholdet er nærmere behandlet i miljøvurderingen af
lokalplanforslaget.

Trafikstøj
De planlagte 20 boliger i lokalplanområdet estimeres at medføre cirka 100
køretøjer mere pr. døgn til Stolligvej. Hovedparten vil søge mod vest til Haderslevvej og nogle få af disse vil søge mod øst mod Stollig og Løjt Land.
Trafikken til og fra lokalplanområdet vil ikke øge støjpåvirkningen af andre
boliger langs Stolligvej i området væsentligt, da denne trafik ikke passere de
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boliger der i øvrigt ligger langs Stolligvej øst for lokalplanområdet.
Da der er planlagt et boligområde længere mod vest jf. lokalplan nr. 140
med cirka 70 boliger skal trafikmængden fra denne også indgå opgørelsen
og vurderingen af vejstøj dels ved de 3 nuværende boliger ved Stolligvej,
dels ved de planlagte boliger i dette lokalplanområde. De 70 boliger vurderes
at tilføre cirka 300 køretøjer til Stolligvej. Hovedparten af disse vil søge mod
vest til Haderslevvej og nogle få mod øst.
Ved realisering forventes trafikmængden at stige til 1.660 køretøjer pr. døgn
ud for de 3 boliger og til cirka 1.760 køretøjer i døgnet på den del der ligger
ud for lokalplanområdet. Med 10 års fremskrivning cirka 1980 køretøjer i
døgnet.
Der er derfor foretaget en støjberegning for hele strækningen fra den kommende boligbebyggelse i lokalplan nr. 140, hen forbi den kommende boligbebyggelse i lokalplan nr. 115 og ned til Haderslevvej. Der er desuden foretaget en støjberegning af trafikstøj fra Haderslevvej, som har en årsdøgntrafik
på cirka 6.000 køretøjer. Beregningen er foretaget af en 10 års fremskrivning
af denne trafik som medfører cirka 7.035 køretøjer pr. døgn. Haderslevvej
ligger 130 meter fra lokalplanområdet.
Ved boliger skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på
LDEN 58 dB kan overholdes. Det gælder på facader såvel som udendørs opholdsarealer. Såfremt dette ikke kan overholdes stilles der krav om afværgeforanstaltninger i form af en støjskærm, som kan placeres bag det 1,5 meter
brede beplantningsbælte mod Stolligvej. Forholdet er behandlet nærmere i
miljøvurderingen af lokalplanforslaget.

Arkæologi
Lokalplanområdet er blevet prøvegravet af Museum Sønderjylland, Arkæologi
Haderslev, og efterfølgende frigivet.
Det gælder desuden altid, at skulle der ved jordarbejder fremkomme et
jordfast arkæologisk levn som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres og Museum Sønderjylland skal underrettes. Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling
til om jordarbejdet kan fortsætte eller om der skal foretages en arkæologisk
undersøgelse.

Den fredede vejstrækning
Dimen og fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring
denne.

Fortidsminder
Den sydøstlige del af lokalplanområdet ligger tæt ved 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Dimen, som er en fredet vej, der ligeledes er
udpeget som fortidsminde. Sted- og lokalitetsnr. 220203-216, fredningsnr.
400916. Vejen ligger ca. 100-110 meter øst og sydøst for lokalplanområdet
Vejstrækningen vurderes ikke direkte at blive påvirket af lokalplanens realisering, da arealet imellem lokalplanområdet og den fredede vejstrækning er
bebygget med andre bolig- og erhvervsejendomme. Lokalplanens muligheder for udstykning og byggeri vil ligeleders være placeret mere end 100 meter fra fortidsmindet og dermed uden for beskyttelseslinjen.

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

Grundvand
0

100

Dato:

14.10.2021

Lokalplanområdet
er udpeget som del af område med særlige drikkevand200
300m
sinteresser (OSD). I henhold til Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande, skal der udarbejdes en
grundvandsredegørelse, hvis der planlægges for virksomhedstyper eller
anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet jf. bekendtgørelsens bilag 1. Etablering af et boligområde
dog ikke at
Plan, Teknik og skønnes
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for udsivning af olie og lignende fra tankanlæg i forbindelse med individuelle
opvarmningsanlæg.

Indsatsområde for grundvand
Lokalplanområdet ligger i et område, der er udpeget som indsatsområde for
grundvand. Realiseringen af lokalplanen skønnes ikke at medføre særlig risiko for grundvandsforurening. Da området enten forsynes med fjernvarme
eller vedvarende energiforsyning, vil der ikke være risiko for udsivning af olie
og lign. fra tankanlæg i forbindelse med individuelle opvarmningsanlæg.
60 kV ledning

Magnetfelt omkring 60 kV ledning og transformatorstation.
2 byggegrunde i den nordvestlige del af lokalplanområdet støder op til transformatorstation Vennelyst og en nordfra kommende 60 kV højspændingsledning Vennelyst Løjt. Magnetfelter omkring transformatorstationer og højspændingsledninger kan medføre fare for menneskers helbred.

a

Byggelinje

A

j

16

m

D

B

Transformator

Den vejledende grænseværdi for magnetfelter og længerevarende ophold for
Sto
mennesker
er 0,4 μT. Ved 60 kV ledninger er den vejledende afstand der bør
llig
holdes
til
vef.eks. boliger, institutioner og lignende mindst 25 meter.
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8

Brunbjergvej

25 m

25

Med udgangspunkt i Vejledning om ”Forvaltning af forsigtighedsprincip ved
miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling” og på baggrund af udredning fra elselskabet N1, bør boligbebyggelse holdes i afstand af 25 meter
fra 60 kV ledningen.

Der er fastsat en byggelinje på 25 meter i forhold til højspændingsledningen
inden for hvilken der ikke må opføres bebyggelse til boligformål og andre
formål der medfører længerevarende ophold. Selve transformatorstationen
ligger længere fra de to berørte grunde end 60 kV ledningen. Forholdet er
nærmere behandlet i miljøvurderingen af lokalplanforslaget.

Natur

2

A
1

Naturforholdene
nedenfor er
4
b endvidere vurderet i miljøvurderingen af lokalplanforslaget.
3

Internationale beskyttelsesområder
6
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I henhold til
5 bestemmelserne om administration af internationalt beskyttede
Natura 2000, skal kommunen vurdere, hvorvidt det ansøgte
28 naturområder,
B
har indvirkning herpå.
30

Dim

Grønt Danmarkskort

en

Lokalplanområdet
ligger i afstand af 590 meter fra Natura 2000-området Del
7
af Nørreskov og 1.160 meter fra Del af Jørgensgård Skov (Bolderslev og Uge
Skov Natura
E 2000 nr. DK009X180). Dette Natura 2000-område er specielt
udpeget på grundlag af tilstedeværelse af følgende naturtyper og arter:
9
bøg på muld (9130), elle- og askeskov (91EO), skovbevokset tørvemose
(91D0) og stor vandsalamander
(1166). Lokalplanens realisering i form af en
C
mindre boligbebyggelse vurderes ikke at påvirke disse Natura 2000 områder
negativt,
idet disse ligger i stor afstand fra lokalplanområdet og ikke
F
medfører risiko for beskadigelse af de biotoper og arter som udpegningen
skal beskytte.

Et område mellem Jørgensgård Skov og Rise Hjarup og en del
af Fladstenfredningen, er udpeget som ’område med særlige
naturbeskyttelsesinteresser og ’økologisk forbindelse’. Lokalplanområdet
ligger uden for denne og vurderes derfor ikke at påvirke disse og de
naturinteresse som udpegningen skal varetage.
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Der er ikke registreret forekomst Bilag-IV arter inden for lokalplanområdet.
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Nærmeste egnede raste- og ynglepladser for paddearterne ligger i en
afstand på 30-40 meter. Det er et moseareal syd for området. Mosen
er undersøgt i forbindelse med etablering af et forsinkelsesbassin i nær
tilknytning til dette. Forsinkelsesbassinet blev vurderet i forbindelse med
tilladelsen til dette og af vurderingen fremgår at dette ikke medfører
beskadigelse af eventuelle raste- og ynglepladser for paddearterne.
Aabenraa kommune har undersøgt om der kan være egnede raste- og
ynglepladser for arter af flagermus og som derfor vil kunne opholde sig i og
omkring lokalplanområdet. Flagermus foretrækker at yngle og overvintre
i gamle, krogede træer med hulheder og huller. Hvis sådanne træer
observeres inden for lokalplanområdet må de ikke påvirkes. Umiddelbart
konstateres, at der ikke er denne type træer i lokalplanområdet, men
muligvis kun i nærliggende skovlund 40-60 meter syd for området. Hele
området fremstår som græsningsarealer og byggetomt efter en nedrevet
gård. (Nedrevet i 2020).
Det vurderes, at der ikke er risiko for påvirkning på bilag-IV paddearterne.
Det vurderes potentielt kan være en forekomst af flagermus i nærheden af
lokalplanområdet, men at realisering af lokalplanen ikke medfører risiko for
ødelæggelse af raste- og ynglepladser.
Der er ikke påfundet plantearter beskyttet efter habitatdirektivets bilag IVb.

Naturbeskyttelse
Der er ingen naturbeskyttede arealer i lokalplanområdet. Syd for lokalplanområdet er der i afstand af henholdsvis 85 meter og 130 meter arealer med
overdrev og eng. Endvidere er der i afstand af 30 meter et beskyttet moseareal.
Det er vurderet at lokalplanens realisering ikke medfører væsentlig ændret
tilførsel af vand eller udtørring af engarealet eller overdrevet.
Lokalplanen realisering vurderes ikke i sig selv, at medføre ændringer i
tilstanden af mosen. Et separatkloakeringsprojekt for lokalplanområdet
medfører, at der etableres et forsinkelsesbassin i nær tilknytning til
mosen vest for denne. Påvirkningen af mosen er vurderet i forbindelse
med udledningstilladelse af 11. maj 2021. I denne er der taget højde
for at opretholde mosens naturtilstand. Der er i den forbindelse meddelt
en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven for etablering af bassin og
befæstelse af arealer uden for lokalplanområdet. Der har været et krav om
en dispensation, da lokalplanområdet er opland til mosen, og når området
befæstes og overfladevandet ledes til det kommende bassin, ville der være
en risiko for, at mosen udtørrer. I dispensationen er der stillet krav om,
at der skal afledes vand fra bassinet til mosen, så den ikke tørrer ud. Det
vurderes, med de krævede foranstaltninger, at udledningen ikke vil påvirke
naturarealet negativt.

Skovbyggelinje
Hele lokalplanområdet ligger efter naturbeskyttelseslovens § 17 inden for
skovbyggelinjen omkring Jørgensgård Skov og Nørreskov. Realiseringen af
lokalplanen forudsætter, at der kan opnås dispensation fra skovbyggelinjen,
eller at den ophæves for det pågældende område. Kommunen er myndighed
i forhold til dispensation og Miljøstyrelsen i forhold til ophævelse.

Fladstenfredningen
Området syd for lokalplanområdet er omfattet af Fladstenfredningen. Fladstenfredningen omfatter et sammenhængende dalstrøg, der strækker sig fra
Gammel Ribevej i vest til området ved Dimen i øst og videre ned til Jørgensgård.
Fredningen blev stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 18. april
2018.
Af fredningsbestemmelserne fremgår at fredningen har til formål:
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• at beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området, således at
området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte levende hegn og solitære træer,
• at beskytte og forbedre de naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier,
• at sikre og forbedre offentlighedens muligheder for færdsel gennem rekreative stisystemer,
• at medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige
forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.
Fredningen medfører ikke direkte begrænsninger for de arealer der støder
op til fredningen i form af byggelinjer eller krav til udformning. Der kan i
lokalplanen forventes særlige krav vedr. afgrænsende beplantning ud mod
fredningen.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er ikke omfattet af varmeplanen for Aabenraa by.
Kommunen skal dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen
opføres som en lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås huse,
hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i til en
hver til gældende bygningsreglement, p.t. BR15. Jf. Planlovens § 19 stk. 4.

Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Arwos’ forsyningsområde. Ny bebyggelse
skal tilsluttes den kollektive vandforsyning
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

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 medmindre der træffes foranstaltninger til forsinkelse af overfladevand.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere m.v. i
henhold til gældende regulativ for husholdningsaffald.
Der skal desuden sikres tilstrækkeligt areal til at der kan udsorteres flere
fraktioner i fremtiden.

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.
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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 væ-
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sentlig indvirkning på miljøet.
Lokalplanen er screenet og det er vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lokalplanen
omfatter et mindre område (2 ha) og fastlægger ikke rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Lokalplanen er dog vurderet at kunne indvirke
væsentligt på miljøet på følgende punkter:
1. Befolkning; (levevilkår) trafik
2. Befolkning; (sundhed) - trafikstøj
3. Befolkning; (sundhed) - magnetfelt ved højspændingsledning og transformatorstation.
4. Natur; beskyttede arter (herunder beskyttede arter opført i EU-habitatdirektivets bilag IV) og naturområder (naturbeskyttelseslovens §3).
Planen er derfor vurderet at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens §4, stk. 2, jf.
bilag nr. 2 og skal miljøvurderes.
Der er således udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen fremgår af bilag sidst i dette hæfte. Her under er et Ikke-teknisk resumé.

Ikke-teknisk resumé
1. Trafik
De nye boliger vil blive vejbetjent fra nye interne boligveje i lokalplanområdet, som tilsluttes Stolligvej i områdets nordlige kant.
Stolligvej har en kørebanebredde på 6 meter. Der er enkelte landbrugsog beboel-sesejendomme langs vejen, og der er en del landbrugstrafik på
vejen. Der kører i dag ca. 1.360 køretøjer (I 2031 cirka 1.530 køretøjer) på
den vestlige del af Stolligvej (ÅDT – måling 2019) og cirka 10 % af trafikken
udgøres af landbrugs- og lastbiltrafik.
De planlagte 20 boliger inden for lokalplanområdet kan forventes at medføre
op til 80-100 køretøjer i døgnet på Stolligvej. Dertil kommer kumulative
virkninger fra det planlagte boligområde til ca. 70 boliger inden for lokalplan
nr. 140 beliggende længere mod øst, hvor der forventes op til yderligere
280-300 køretøjer.
Det vurderes, at Stolligvej og krydset ved Haderslevvej kan afvikle den
forøgede trafik uden betydelige problemer. På Stolligvej bør hastigheden dog
skiltes ned til 60 km/t på strækningen ud for de planlagte boligområder af
hensyn til det let kurvede forløb og vejens bredde.
Stolligvej er forholdsvis smal og af trafiksikkerhedsmæssige grunde vurderes
det, at udvide kørebanen og anlægge en sti langs Stolligvej, som reserveret
i lokalplan nr. 115. Stien bør anlægges fra det nye boligområde omfattet af
lokalplan nr. 140 frem til Haderslevvej, hvor der kan ske tilslutning til den
separate sti langs Haderslevvej.
Ved Brunbjergvej, hvor lette trafikanter skal krydse Stolligvej bør krydsning
tydeliggøres ved skiltning, ændret belægning og/eller afstribning.
2. Trafikstøj
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er Lden 58 dB for
planlægning til nye boligområder langs veje.
Der er forholdsvis få beboelser langs den vestlige del af Stolligvej.
Hovedparten af boligerne langs vejene i området er ikke belastet af
vejtrafikstøj i dag, da der er beskeden trafik på vejene.
Der er foretaget støjberegninger af Sweco. Kurven for 58 dB varierer lidt i en
afstand af 20-22 meter fra vejmidten vest for Brunbjergvej. Dette er baseret
på den nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.
Sammen med den øgede trafik til boligområdet i lokalplan nr. 140, viser
støjberegningerne, at kurven for 58 dB varierer lidt med en afstand på 26-
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28 meter fra vejmidten inden for lokalplan nr. 115. Dette er baseret på den
nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.
Ved nedsættelse af hastigheden på strækningen til 60 km/t vil 58 dB-kurven
ligge i en afstand af 16-18 meter fra vejmidten.
Det samlede fremtidige støjniveau langs Stolligvej vil således ikke være
væsentligt anderledes end den nuværende situation for de eksisterende
beboelser, og det vurderes at være uvæsentlige ændringer, der ikke vil være
hørbare. Ifølge erfaring og Miljøstyrelsens vejledning om Støj fra Veje, skal
der normalt ske en fordobling af trafikken for at skabe en ændring på 2-3
dB, som kan opfattes af det menneskelige øre.
I forhold til de planlagte nye boliger inden for lokalplan nr. 115 vurderes
det, at den første række grunde langs Stolligvej vil være støjbelastede over
grænseværdien på 58 dB. Støjberegninger viser, at en støjafskærmning i en
højde på 2,5 meter vil sikre overholdelse af grænseværdien.
Lokalplanen indeholder krav til etablering af støjafskærmning i form af vold
eller støjskærm, og der vil således ikke blive planlagt for nye støjbelastede
boliger.
For boliger langs Haderslevvej vil der ikke opleves nogen hørbar ændring i
støjniveauet som følge af realisering af de to boligområder.
3. Magnetfelter
Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger en 60 kV transformerstation,
der drives af el-selskabet N1.
Omkring alle strømførende anlæg skabes et magnetfelt. Fælles for alle
magnetfelter er, at størrelsen hurtigt mindskes, når man fjerner sig fra
kilden til magnetfeltet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at nye ledninger ikke
bygges tæt på boliger og omvendt, men vurderer ikke, at der er behov for
egentlige grænseværdier.
Magnetfelter måles i enheden mikrotesla, som forkortes μT, og angives
normalt i 1 m højde. Sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip
anbefaler en tærskel-værdi på 0,4 μT.
Ved 60 kV ledninger er den vejledende afstand der bør holdes til f.eks.
boliger, institutioner og lignende mindst 25 meter. Ved 60 kV kabler er
afstanden betydeligt mindre.
Lokalplanområdet grænser op til 60 kV-transformerstationen i det
nordvestlige hjørne, og der vil være to af de planlagte grunde, der ligger
inden for afstanden på 25 m til transformator og 60 kV-ledningerne inden for
stationsområdet.
Lokalplanen indeholder bestemmelse om en byggelinje på disse grunde,
som sikrer at placeringen af nye boligbebyggelser ligger mere end 25 m fra
transformator og 60 kV-kablerne.
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om tærskelværdier og afstande
mellem boliger og magnetfelter er dermed overholdt. På den baggrund
vurderes det, at den sundhedsmæssige indvirkning af magnetfelter på det
nye boligområde vil være uvæsentlig.
4. Natur
Samlet set er det for effekter på natur og dyreliv vurderet at:
a. Planerne vil kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for det nærmeste Natura 2000-område nr. 96, uden indvirkning
på opfyldelse af Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger og uden
skadelig virkning på Natura 2000-områdets integritet. Planerne vurderes
desuden ikke - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer - at
påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket
eller Natura 2000-områders integritet væsentligt.

24

Lokalplan nr. 115

Redegørelse

b. Det forudsættes at kommunens vilkår i forbindelse med § 3-dispensation
til etablering af regnvandsbassin syd for planområdet efterleves, og på den
bag-grund vurderes det at planens påvirkning af beskyttede naturtyper at
være ubetydelig. Hverken anlægsfasen eller driften vurderes at medfører en
til-standsændring af naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Planen kan muligvis medføre at der bliver anvendt mindre sprøjtegifte og gødning på arealet i forhold til den nuværende landbrugsdrift, hvilket kan have en
mindre positiv effekt på de § 3-arealer, der modtager vand fra planområdet.
c. Planen vurderes at have ingen til en lille negativ påvirkning på bilag IV-,
rødlistede- og fredede arter i anlægsfasen grundet støj og vibrationer ved
anlæggelsen af regnvandsbassinet. I driftsfasen vurderes planen at have
en lille positiv påvirkning på bilag IV-arter, rødlistede og fredede arter, da
sprøjtning og næringspåvirkningen i planområdet nedsættes. Områdets
økologiske funktionalitet for disse arter vurderes at blive oprethold under både
anlægs- og driftsfasen.
Afværgende foranstaltninger
Der er ikke identificeret behov for særskilte afværgende foranstaltninger
i planlægningen, end dem der allerede er indarbejdet i lokalplanens
bestemmelser.
I miljøvurderingen er der fremhævet opmærksomhed på mulige
afværgeforanstaltninger, der afhænger af den konkrete virksomhed, dets
konkrete indretning og drift, herunder selve disponering på arealet:
1. Trafik:
Der vurderes ikke at være brug for afværgende foranstaltninger udover
lokalplanens arealreservation til udvidelse af Stolligvej og etablering af sti
langs sydsiden af Stolligvej. Det anbefales desuden at nedsætte den skiltede
hastighed på strækningen af Stolligvej til maksimalt 60 km/t.
Det forudsættes at der ved Aabenraa Kommunes godkendelse af
boligområdets tilslutning til Stolligvej sikres de nødvendige oversigtsforhold
i henhold til vejreglerne, herunder med eventuel nødvendig fældning af
beplantning langs vejkanten.
2. Trafikstøj:
Der foreslås ingen afværgeforanstaltninger udover de bestemmelser, der er
indarbejdet i lokalplanen om at etablere støjafskærmning langs sydsiden af
Stolligvej for at overholde grænseværdien for støj for boligerne i området.
Endvidere er der i lokalplanen fastsat, at facader på 1. sal på boligbebyggelse
skal ligge mindst 16 meter fra Stolligvejs vejmidte.
3. Magnetfelter:
Der foreslås ingen afværgende foranstaltning udover den afstandszone, der er
indarbejdet i lokalplanen, hvilket sikrer overholdelse af forsigtighedsprincippets
tærskelværdi på minimum 25 m mellem de tilgrænsende højspændingskabler
på transformerstationen og de nærmeste boliggrunde.
4. Natur:
Der foreslås ingen særskilte afværgeforanstaltninger udover de vilkår, som
indgår i Aabenraa Kommunes dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3
til etablering af regnvandsbassinet og tilledning til nærliggende mose:
• At der ved etablering af regnvandsbassin sikres at dette ikke vil have en
drænende effekt på mosen. Rør mv. fra mosen skal lægges med vandtætte rør
og vandstandsende lag- rundt om rørene.
• At mosen ikke berøres af anden jordarbejde mv. end der hvor der etableres
afledning til mosen fra regnvandsbassinet.
• Hvis der observeres krogede træer med hulheder og huller indenfor lokalplanområdet må de ikke påvirkes, da de kan udgøre yngle- og rasteområ-der
for flagermus. Hvis der, mod forventning, opstår behov for at fælde træer
med huller eller hulheder skal dette ske i september eller oktober i medfør
af artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser. Eventuelt vil træerne også
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kunne topkappes i stedet for fældes.
Overvågning
Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag. Det vil sige overvågning ud
over de nuværende programmer for overvågning af trafik og naturforhold.

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 Miljøbeskyttelsesloven
Eventuel udledning eller nedsivning af spilde- og overfladevand kræver en
tilladelse i henhold til miljølovgivningen.

Tilladelse efter Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser, vareindlevering mv. kræver, at der
indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.
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7

Indledning

Ifølge miljøvurderingsloven 1 skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering (miljørapport) i overensstemmelse
med lovens afsnit II.
Miljøvurderingen er foretaget af forslag til lokalplan nr. 115 til et boligområde ved
Vennersminde, Stolligvej.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplan nr.
119 og kommuneplantillæg nr. 22 har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene.
Miljørapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med Aabenraa Kommune.

1.1

Planforslagenes formål og indhold

Planforslagets formål er at skabe mulighed for etablering af et boligområde på 20
parcelhusgrunde ved Stolligvej i den nordlige del af Aabenraa.
Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål i form af åben lav boligbebyggelse.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets disponering, udstykning og placering af interne veje. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager
og en højde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30
for den enkelte ejendom. Området vejbetjenes fra Stolligvej, og der sikres areal til
sti langs Stolligvej langs områdets nordlige grænse.
Lokalplanen fastlægger, at forsinkelsesbassin til regn- og overfladevand fra lokalplanområdet skal placeres i lokalplanområdets lavere dele eller eventuelt uden for
området efter godkendt projekt herfor. Et separat kloakeringsprojekt for lokalplanområdet medfører, at der etableres et regnvandsbassin syd for lokalplanområdet.

1

Lov nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Planområdet overføres fra landzone til byzone.

1.2

Planområdet

Lokalplanen ligger inden kommuneplanramme 1.1.106.B og er i overensstemmelse
med kommuneplanen.
Området udgøres af dyrkede markjorder uden levende hegn eller naturtyper. Terrænet inden for området falder gradvist fra kote 69 i nordvest til kote 65 i sydøst.
Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Stolligvej. Området støder op til Fladstenfredningen mod syd. I det nordvestlige hjørne støder området op til en transformatorstation 60 kV/10 kV og en nordfra kommende 60 kV ledning. Mod øst støder
området op til en blandet boligbebyggelse i landzone omkring den fredede vej Dimen.
Planområdets beliggenhed og afgrænsning er vist på Figur 1-1 og Figur 1-2.

Figur 1-1

Planområdets beliggenhed - oversigtskort.
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Figur 1-2

1.3

9

Lokalplanområdets afgrænsning inden for kommuneplanramme 1.1.106.B.

Miljørapportens indhold

Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold.
Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet,
herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed,
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab,
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk
arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening og en afgrænsning (scoping) vurderet, at de sandsynlige væsentlige miljøfaktorer omfatter:
•

Befolkning (levevilkår); trafik

•

Befolkning (sundhed); trafikstøj

•

Befolkning (sundhed); magnetfelter

•

Natur; beskyttede arter og naturområder

Der har været foretaget høring af potentielt berørte myndigheder – følgende er blevet hørt: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fredningsnævnet for Sydjylland, Slots- og
Kulturstyrelsen og Kulturmiljørådet for Sønderjylland.
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Der er ikke indkommet bemærkninger om miljøvurdering af andre emner end ovenfor. Miljøvurderingen omfatter derfor disse emner og er indholdsmæssigt afgrænset
i henhold til afgrænsningsnotat af 21. september 2021.

1.3.1 Alternativer
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af referencescenariet (0-alternativet). 0-alternativet beskriver det scenarie, at planforslagene
ikke vedtages, således at eksisterende anvendelse til landbrugsformål videreføres.
Placeringen af boligområdet er sket på baggrund af samlet kommuneplanlægning.
På den baggrund vurderes der ikke på alternative placeringer i miljørapporten.
Under hvert emne i miljørapporten gives en beskrivelse af den nuværende miljøstatus i planområdet. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af miljøtilstanden ved
0-alternativet, og udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af de potentielle konsekvenser ved gennemførelse af lokalplanen og projektet.

1.3.2 Kumulative projekter
Der vurderes at være kumulative virkninger ved realisering af nye boliger inden for
lokalplan nr. 140 beliggende øst for lokalplan nr. 115.
I miljørapporten bør inddrages kumulative påvirkninger i forhold til øget trafikstøj
som følge af øget trafik.
Det vurderes herudover ikke at være andre planer eller projekter, der er relevante
at tage i betragtning i miljørapporten og vurderingen af planforslagene.

1.3.3 Metode
Som grundlag for miljørapportens konsekvensvurderinger er der som udgangspunkt anvendt aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslagene, dvs.
foreliggende planer og rapporter mv.
Konsekvensvurderingen tager udgangspunkt i, at der er tale om en lokalplan, der
er den mest detaljerede plantype i det danske plansystem, men at der ikke er et
konkret projekt, der ligger til grund for planlægningen.
•

Til vurdering af trafikale forhold er der anvendt Aabenraa Kommunes målinger af trafiktal på vejnettet og erfaringstal og turrater for de planlagte boligers trafikmængder til vurdering af de forventede fremtidige trafiktal.

•

Til vurdering af trafikstøjforhold har Sweco udført støjberegninger baseret
på de aktuelle og de fremskrevne trafikmængder, herunder ved nedsat hastighed på Stolligvej. Desuden er støjudbredelsen i lokalplanområdet og
behovet for støjafskærmning beregnet og vurderet.
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•

Til vurdering af magnetfelter er der anvendt foreliggende viden og rapporter om emnet fra sundhedsmyndighederne og magnetfeltudvalget, samt fra
energiselskabet N1.

•

Til vurdering af natur, dyreliv og bilag IV- arter er der anvendt foreliggende
viden fra naturdatabaser og rapporter, suppleret med feltbesigtigelser af
Aabenraa Kommune i 2021.

Inden for miljørapportens emneområder, er der beskrivelser af relevant miljøstatus
og -mål, konsekvensvurdering af planforslaget, kumulative effekter, afbødende foranstaltninger og overvågningstiltag.
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2

Ikke teknisk resumé

2.1

Trafik

De nye boliger vil blive vejbetjent fra nye interne boligveje i lokalplanområdet, som
tilsluttes Stolligvej i områdets nordlige kant.
Stolligvej har en kørebanebredde på 6 meter. Der er enkelte landbrugs- og beboelsesejendomme langs vejen, og der er en del landbrugstrafik på vejen. Der kører i
dag ca. 1360 biler på den vestlige del af Stolligvej (ÅDT – måling 2019) og cirka 10
% af trafikken udgøres af landbrugs- og lastbiltrafik.
De planlagte 20 boliger inden for lokalplanområdet kan forventes at medføre op til
80-100 biler i døgnet på Stolligvej. Dertil kommer kumulative virkninger fra det
planlagte boligområde til ca. 70 boliger inden for lokalplan nr. 140 beliggende længere mod øst, hvor der forventes op til yderligere 280-300 biler.
Det vurderes, at Stolligvej og krydset ved Haderslevvej kan afvikle den forøgede
trafik uden betydelige problemer. På Stolligvej bør hastigheden dog skiltes ned til
60 km/t på strækningen ud for de planlagte boligområder af hensyn til det let kurvede forløb og vejens bredde.
Stolligvej er forholdsvis smal og af trafiksikkerhedsmæssige grunde vurderes det,
at udvide kørebanen og anlægge en sti langs Stolligvej, som reserveret i lokalplan
nr. 115. Stien bør anlægges fra det nye boligområde omfattet af lokalplan nr. 140
frem til Haderslevvej, hvor der kan ske tilslutning til den separate sti langs Haderslevvej.
Ved Brunbjergvej, hvor lette trafikanter skal krydse Stolligvej bør krydsning tydeliggøres ved skiltning, ændret belægning og/eller afstribning.

2.2

Trafikstøj

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er Lden 58 dB for planlægning til nye boligområder langs veje.
Der er forholdsvis få beboelser langs den vestlige del af Stolligvej. Hovedparten af
boligerne langs vejene i området er ikke belastet af vejtrafikstøj i dag, da der er beskeden trafik på vejene.
Der er foretaget støjberegninger af Sweco. Kurven for 58 dB varierer lidt i en afstand af 20-22 meter fra vejmidten vest for Brunbjergvej. Dette er baseret på den
nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.
Sammen med den øgede trafik til boligområdet i lokalplan nr. 140, viser
støjberegningerne, at kurven for 58 dB varierer lidt med en afstand på 26-28 meter
fra vejmidten inden for lokalplan nr. 115. Dette er baseret på den nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.
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Ved nedsættelse af hastigheden på strækningen til 60 km/t vil 58 dB-kurven ligge i
en afstand af 16-18 meter fra vejmidten.
Det samlede fremtidige støjniveau langs Stolligvej som følge af realiseringen af de
to boligområder og fremskrivning af trafikken vil stige i størrelsesordenen 1 dB og
dermed ikke være væsentligt anderledes end den nuværende situation for de
eksisterende beboelser. Dette vurderes at være uvæsentlige ændringer, der ikke
vil være hørbare. Ifølge erfaring og Miljøstyrelsens vejledning om Støj fra Veje, skal
der normalt ske en fordobling af trafikken for at skabe en ændring på 2-3 dB, som
kan opfattes af det menneskelige øre.
I forhold til de planlagte nye boliger inden for lokalplan nr. 115 vurderes det, at den
første række grunde langs Stolligvej vil være støjbelastede over grænseværdien på
58 dB. Støjberegninger viser, at en støjafskærmning i en højde på 2,5 meter vil
sikre overholdelse af grænseværdien.
Lokalplanen indeholder krav til etablering af støjafskærmning i form af vold eller
støjskærm, og der vil således ikke blive planlagt for nye støjbelastede boliger.
For boliger langs Haderslevvej vil der ikke opleves nogen hørbar ændring i støjniveauet som følge af realisering af de to boligområder.

2.3

Magnetfelter

Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger en 60 kV transformerstation, der drives af el-selskabet N1.
Omkring alle strømførende anlæg skabes et magnetfelt. Fælles for alle magnetfelter er, at størrelsen hurtigt mindskes, når man fjerner sig fra kilden til magnetfeltet.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at nye ledninger ikke bygges tæt på boliger og omvendt, men vurderer ikke, at der er behov for egentlige grænseværdier.
Magnetfelter måles i enheden mikrotesla, som forkortes μT, og angives normalt i 1
m højde. Sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip anbefaler en tærskelværdi på 0,4 μT.
Ved 60 kV ledninger er den vejledende afstand der bør holdes til f.eks. boliger, institutioner og lignende mindst 25 meter. Ved 60 kV kabler er afstanden betydeligt
mindre.
Lokalplanområdet grænser op til 60 kV-transformerstationen i det nordvestlige
hjørne, og der vil være to af de planlagte grunde, der ligger inden for afstanden på
25 m til transformator og 60 kV-ledningerne inden for stationsområdet.
Lokalplanen indeholder bestemmelse om en byggelinje på disse grunde, som sikrer at placeringen af nye boligbebyggelser ligger mere end 25 m fra transformator
og 60 kV-kablerne.
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Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om tærskelværdier og afstande mellem
boliger og magnetfelter er dermed overholdt. På den baggrund vurderes det, at
den sundhedsmæssige indvirkning af magnetfelter på det nye boligområde vil
være uvæsentlig.

2.4

Natur

Samlet set er det for effekter på natur og dyreliv vurderet at:

›

Planerne vil kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for det nærmeste Natura 2000-område nr. 96, uden indvirkning på
opfyldelse af Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger og uden skadelig
virkning på Natura 2000-områdets integritet. Planerne vurderes desuden ikke
- hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura
2000-områders integritet væsentligt.

›

Det forudsættes at kommunens vilkår i forbindelse med § 3-dispensation til
etablering af regnvandsbassin syd for planområdet efterleves, og på den baggrund vurderes det at planens påvirkning af beskyttede naturtyper at være
ubetydelig. Hverken anlægsfasen eller driften vurderes at medfører en tilstandsændring af naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Planen kan muligvis medføre at der bliver anvendt mindre sprøjtegifte og gødning på arealet i forhold til den nuværende landbrugsdrift, hvilket kan have en
mindre positiv effekt på de § 3-arealer, der modtager vand fra planområdet.

›

Planen vurderes at have ingen til en lille negativ påvirkning på bilag IV-, rødlistede- og fredede arter i anlægsfasen grundet støj og vibrationer ved anlæggelsen af regnvandsbassinet. I driftsfasen vurderes planen at have en lille positiv påvirkning på bilag IV-arter, rødlistede og fredede arter, da sprøjtning og
næringspåvirkningen i planområdet nedsættes. Områdets økologiske funktionalitet for disse arter vurderes at blive opretholdt under både anlægs- og
driftsfasen.

2.5

Afværgende foranstaltninger

Der er ikke identificeret behov for særskilte afværgende foranstaltninger i planlægningen, end dem der allerede er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.
I miljøvurderingen er der fremhævet opmærksomhed på mulige afværgeforanstaltninger, der afhænger af den konkrete virksomhed, dets konkrete indretning og drift,
herunder selve disponering på arealet:
Trafik:
Der vurderes ikke at være brug for afværgende foranstaltninger udover lokalplanens arealreservation til udvidelse af Stolligvej og etablering af sti langs sydsiden
af Stolligvej. Det anbefales desuden at nedsætte den skiltede hastighed på strækningen af Stolligvej til maksimalt 60 km/t.
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Det forudsættes at der ved Aabenraa Kommunes godkendelse af boligområdets tilslutning til Stolligvej sikres de nødvendige oversigtsforhold i henhold til vejreglerne,
herunder med eventuel nødvendig fældning af beplantning langs vejkanten.
Trafikstøj:
Der foreslås ingen afværgeforanstaltninger udover de bestemmelser, der er indarbejdet i lokalplanen om at etablere støjafskærmning langs sydsiden af Stolligvej for
at overholde grænseværdien for støj for boligerne i området, herunder at sikre nødvendig afstand til 1. række boliger ved udnyttelse af 1. sal til boligformål.
Magnetfelter:
Der foreslås ingen afværgende foranstaltning udover den afstandszone, der er indarbejdet i lokalplanen, hvilket sikrer overholdelse af forsigtighedsprincippets tærskelværdi på minimum 25 m mellem de tilgrænsende højspændingskabler på
transformerstationen og de nærmeste boliggrunde.
Natur:
Der foreslås ingen særskilte afværgeforanstaltninger udover de vilkår, som indgår i
Aabenraa Kommunes dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering
af regnvandsbassinet og tilledning til nærliggende mose:
•

At der ved etablering af regnvandsbassin sikres at dette ikke vil have en
drænende effekt på mosen. Rør mv. fra mosen skal lægges med vandtætte rør og vandstandsende lag- rundt om rørene.

•

At mosen ikke berøres af anden jordarbejde mv. end der hvor der etableres afledning til mosen fra regnvandsbassinet.

•

Hvis der observeres krogede træer med hulheder og huller indenfor lokalplanområdet må de ikke påvirkes, da de kan udgøre yngle- og rasteområder for flagermus. Hvis der, mod forventning, opstår behov for at fælde
træer med huller eller hulheder skal dette ske i september eller oktober i
medfør af artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser. Eventuelt vil træerne også kunne topkappes i stedet for fældes.

2.6

Overvågning

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.

16

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 115, BOLIGER VED VENNERSMINDE, STOLLIGVEJ

3

Trafik

3.1

Miljøstatus og mål

De nye boliger vil blive vejbetjent fra nye interne boligveje i lokalplanområdet, som
tilsluttes Stolligvej i områdets nordlige kant. Stolligvej er kommunevej, der i Aabenraa Kommuneplan 2015 er klassificeret som sekundær trafikvej (fordelingsvej vejklasse 3).
Stolligvej er fordelingsvej til den sydlige del af Løjt Land, herunder 3-4 mindre bysamfund under 200 indbyggere hver og et sommerhusområde. Stolligvej er forbundet til kommunevejen Haderslevvej (landevej 170) med et T-kryds beliggende ca.
200 meter vest for lokalplanområdet.
Stolligvej har en kørebanebredde på 6 meter. Der er enkelte landbrugs- og beboelsesejendomme langs vejen, og der er en del landbrugstrafik på vejen. Der kører i
dag ca. 1360 biler på den vestlige del af Stolligvej (ÅDT – måling 2019) og cirka 10
% af trafikken udgøres af landbrugs- og lastbiltrafik.

Brunbjergvej

1360

6000

Figur 3-1

Vejnettet nær lokalplanområdet (orange) og nuværende trafiktal på strækninger
(ÅDT - årsdøgntrafik). Luftfoto 2020.

Stolligvej er i dag afmærket med dobbelte spærrelinjer på hele strækningen forbi
lokalplanområdet.

3.2

Konsekvensvurdering

Som grundlag for konsekvensvurderingen er der i det følgende foretaget nogle
skøn over trafikkens udvikling baseret på erfaringstal, turrater og en vurdering af
de lokale forhold.
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De planlagte 20 boliger inden for lokalplanområdet kan forventes at medføre op til
80-100 biler i døgnet på Stolligvej. Dertil kommer kumulative virkninger fra det
planlagte boligområde til ca. 70 boliger inden for lokalplan nr. 140 beliggende længere mod øst, hvor der forventes op til yderligere 280-300 biler. Endelig kan det
forventes at trafikken stiger med 1 % årligt.
Langt størstedelen af trafikken til og fra de to planlagte boligområder forventes at
foregå mod vest mod Haderslevvej. Ved en fremskrivning af trafikken forventes
som følge heraf på op til ca. 1.980 biler i døgnet på den vestlige del af Stolligvej og
ca. 7.000 biler i døgnet på Haderslevvej.
Det vurderes, at Stolligvej og krydset ved Haderslevvej kan afvikle den forøgede
trafik uden betydelige problemer. På Stolligvej bør hastigheden dog skiltes ned til
60 km/t på strækningen ud for de planlagte boligområder af hensyn til det let kurvede forløb og vejens bredde.
Der bør desuden ved den nye boligvejs tilslutning til Stolligvej sikres oversigtsforhold i henhold til vejreglerne ved nødvendig fældning af dele af eksisterende beplantning. Det vurderes, at placeringen af vejtilslutningen af lokalplanområdet er
placeret på det mest hensigtsmæssige sted i forhold til Stolligvejs let kurvede forløb på strækningen.
Stolligvej er forholdsvis smal. Trafiksikkerhedsmæssigt er det ikke optimalt at bløde
trafikanter færdes sammen med biltrafik og den forholdsvis store andel tung trafik
taget i betragtning. Nedsættelse af hastigheden vil til dels afhjælpe dette, men fodgængere og cyklister, der går langs med vejen, vil kunne blive trængt af biler, der
forsøger at passere de lette trafikanter inden for spærrelinjen. Det vurderes, at der
kan blive behov for at udvide kørebanen og anlægge en sti langs Stolligvej.
Lokalplan nr. 115 reserverer et ca. 5 m bredt areal med plads til en dobbeltrettet
cykelsti i eget tracé, der også kan anvendes af fodgængere. Stien skal have et
areal på minimum 2,5 m og med en rabat på ca. 1,5 m mellem sti og kørebane.
Ved busstoppestedet skal arealet mellem stien og kørebanen befæstes. Stien bør
anlægges fra det nye boligområde omfattet af lokalplan nr. 140 frem til Haderslevvej, hvor der kan ske tilslutning til den separate sti langs Haderslevvej.
Ved Brunbjergvej, hvor lette trafikanter skal krydse Stolligvej for at komme over på
stien, kan der skiltes med A21-tavlen med undertavlen "Krydsende cyklister", eventuelt suppleret med ændret belægning/afstribning.
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Figur 3-2

Foto på Stolligvej mod vest nær lokalplanområdets vejtilslutning. COWI Gadefoto, 2020. Beplantningsbælte er siden fjernet.

Anlægstrafik
Ved byggemodning og udbygning af lokalplanområdet sammen med det nærliggende planlagte boligområde vil der i anlægsperioden være trafik med bl.a. grus og
byggematerialer med forøget trafik på Stolligvej på strækningen til Haderslevvej.
Da de to boligområder udbygges fortløbende over en årrække, vil driftstrafik gradvis tiltage samtidig med at tung trafik i anlægsfasen aftager.
Anlægsperioden vil kunne medføre lokale gener for de omkringliggende ejendomme, men i en afgrænset periode indtil boligområderne er realiseret. Generne
vurderes at være begrænsede.

3.3

Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være brug for afværgende foranstaltninger udover lokalplanens arealreservation til udvidelse af Stolligvej og etablering af sti langs sydsiden
af Stolligvej. Det anbefales desuden at nedsætte den skiltede hastighed på strækningen af Stolligvej til maksimalt 60 km/t.
Det forudsættes, at der ved Aabenraa Kommunes godkendelse af boligområdets
tilslutning til Stolligvej sikres de nødvendige oversigtsforhold i henhold til vejreglerne, herunder med eventuel nødvendig fældning af beplantning langs vejkanten.

3.4

Overvågning

Der vil ikke være behov for nogen særskilt overvågning af trafikken ud over det,
som allerede er indeholdt i kommunens tælleprogrammer og monitering af trafiksikkerheden.
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3.5

Referencer

•

Trafiktal fra Aabenraa Kommunes målinger.

•

Miljøstyrelsens og Trafikstyrelsens turrater.

•

COWI Gadefoto.
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4

Trafikstøj

4.1

Miljøstatus og mål

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er Lden 58 dB for planlægning til nye boligområder langs veje.
Grænseværdien skal overholdes på facaden og på opholdsarealer ved etablering
af nye boliger. Støjindikatoren Lden udtrykker årsmiddelværdien for en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et genetillæg på 5
dB til støjen i aftenperioden (kl. 19-22) og 10 dB til støjen i natperioden (kl. 22-07).
Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og
natten.
Der er foretaget støjberegninger af Sweco, hvor der er beregnet udbredelse af
trafikstøj langs vejnettet i området omkring de to lokalplanområder, herunder langs
Stolligvej og Haderslevvej.
Der er forholdsvis få beboelser langs den vestlige del af Stolligvej. Hovedparten af
boligerne langs vejene i området er ikke belastet af vejtrafikstøj i dag, da der er beskeden trafik på vejene.
Kurven for 58 dB varierer lidt i en afstand af 20-22 meter fra vejmidten vest for
Brunbjergvej. Dette er baseret på den nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.

Figur 4-1

Nuværende situation. Støjudbredelseskort for ejendomme langs Stolligvej.
Sweco.
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Nuværende situation. Støjudbredelseskort for ejendomme langs Haderslevvej,
omfattende støj fra både Haderslevvej og Stolligvej. Sweco.

Langs Haderslevvej, hvor der kører ca. 6.000 biler i døgnet er de nærmest beliggende ejendomme belastet af vejtrafikstøj over grænseværdien på 58 dB, mens
andre ejendomme ligger mere tilbagetrukket med lavere støjniveau.

4.2

Konsekvensvurdering

Som det fremgår af de trafikale vurderinger i kapitel 3, vil realisering af lokalplanen
kunne medføre forøget trafik på vejnettet.
Sammen med trafikken til boligområdet i lokalplan nr. 140, viser støjberegningerne
fra Sweco, at kurven for 58 dB varierer lidt med en afstand på 26-28 meter fra
vejmidten inden for lokalplan nr. 115. Dette er baseret på den nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.
Ved nedsættelse af hastigheden på strækningen til 60 km/t vil 58 dB-kurven ligge i
en afstand af 16-18 meter fra vejmidten.
Det samlede fremtidige støjniveau langs Stolligvej som følge af realiseringen af de
to boligområder og fremskrivning af trafikken vil stige i størrelsesordenen 1 dB og
dermed ikke være væsentligt anderledes end den nuværende situation for de
eksisterende beboelser. Dette vurderes at være uvæsentlige ændringer, der ikke
vil være hørbare.
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Figur 4-3

Fremtidig situation. Støjudbredelseskort for ejendomme langs Haderslevvej, omfattende støj fra både Haderslevvej og Stolligvej. Sweco.

Konsekvenserne ved realisering af lokalplan nr. 115 isoleret set vil have meget begrænset indflydelse på vejstøjniveauet langs Stolligvej, og vurderes dermed heller
ikke at medføre hørbar ændring af vejstøjniveauet.
Ifølge erfaring og Miljøstyrelsens vejledning om Støj fra Veje, skal der normalt ske
en fordobling af trafikken for at skabe en ændring på 2-3 dB, som kan opfattes af
det menneskelige øre.
I forhold til de planlagte nye boliger inden for lokalplan nr. 115 vurderes det, at den
første række grunde langs Stolligvej vil være støjbelastede over grænseværdien
på 58 dB. Beregninger fra Sweco viser, at en støjafskærmning langs vejens sydside i en højde på 2,5 meter vil sikre overholdelse af grænseværdien.
Lokalplanen indeholder krav til etablering af støjafskærmning i form af vold eller
støjskærm, og der vil således ikke blive planlagt for nye støjbelastede boliger. For
at sikre overholdelse af grænseværdi på eventuelle 1. sal af boligerne, er der i lokalplanen fastsat bestemmelse om at bebyggelsen ikke må placeres nærmere
Stolligvejs vejmidte end 16 m for overholdelse af grænseværdien.
For boliger langs Haderslevvej vil der ikke opleves nogen hørbar ændring i støjniveauet som følge af realisering af de to boligområder.
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4.2.1 Anlægsstøj
I anlægsfasen vil der forekomme støj fra almindeligt anvendt entreprenørmateriel
såsom gravemaskiner, kraner, dumpere, lastbiler m.m. Tilkørsel af grus og byggematerialer mv. forventes at medføre forøget tung trafik til og fra planområdet, som
– når det er størst aktivitet – vil give øget støj langs Stolligvej i nærheden af planområdet og eventuelt gener for de nærmeste boliger.
Anlægsarbejderne med byggemodning mv af arealet i en begrænset periode,
mens etablering af boligerne formentlig vil strække sig over længere tid, men mindre intensiv trafik end byggemodningen. Det vurderes at støj fra anlægsarbejderne
ikke vil være væsentlige for omgivelserne.
Der findes ingen officielle krav vedrørende grænseværdier for støj og vibrationer i
forbindelse med anlægsarbejder. Støjgener i anlægsfasen kan om nødvendigt reguleres i medfør af miljøaktivitetsbekendtgørelsen 2 ved at Aabenraa Kommune
fastlægger miljøkrav til entreprenører m.v.

4.3

Afværgende foranstaltninger

Der foreslås ingen afværgeforanstaltninger udover de bestemmelser, der er indarbejdet i lokalplanen om at etablere støjafskærmning langs sydsiden af Stolligvej for
at overholde grænseværdien for støj for boligerne i området, herunder at sikre nødvendig afstand til 1. række boliger ved udnyttelse af 1. sal til boligformål.

4.4

Overvågning

Der foreslås ingen særskilt overvågning.

4.5

2

Referencer

•

Miljøstyrelsen 2004. Håndbog Miljø og planlægning.

•

Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

•

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007. Støj fra veje.

•

Sweco støjberegninger af vejtrafikstøj for Haderslevvej og Stolligvej, okt.
2021.

Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter

24

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 115, BOLIGER VED VENNERSMINDE, STOLLIGVEJ

5

Magnetfelter

5.1

Miljøstatus og mål

Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger en 60 kV transformerstation, der drives af el-selskabet N1.
Omkring alle strømførende anlæg skabes et magnetfelt. Magnetfelternes størrelse
afhænger af størrelsen på strømmen, som går igennem ledningen, opbygningen af
ledningen samt hvor tæt man er på kilden til magnetfeltet. Fælles for alle magnetfelter er, at størrelsen hurtigt mindskes, når man fjerner sig fra kilden til magnetfeltet.
De danske sundhedsmyndigheder anbefaler på baggrund af vurderinger fra WHO
et forsigtighedsprincip, når der bygges nye elforsyningsanlæg eller når der bygges
nye boliger tæt ved højspændingsanlæg. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at nye ledninger ikke bygges tæt på boliger og omvendt, men vurderer ikke, at der er behov
for egentlige grænseværdier.
Energibranchens Magnetfeltudvalg har sammen med Kommunernes Landsforening udarbejdet en vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen beskriver sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip for nærhed mellem boliger / børneinstitutioner og højspændingsanlæg.
Magnetfelter måles i enheden mikrotesla, som forkortes μT, og angives normalt i 1
m højde. Sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip anbefaler en tærskelværdi på 0,4 μT.

Figur 5-1

Sundhedsmyndighedernes tærskelværdier for forskellige typer højspændingsledninger. Kilde: Elbranchens Magnetfeltudvalg og Kommunernes Landsforening
(2013) – Vejledning - Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening,
planlægning og byggesagsbehandling.

Ved 60 kV ledninger er den vejledende afstand der bør holdes til f.eks. boliger, institutioner og lignende mindst 25 meter. Ved 60 kV kabler er afstanden betydeligt
mindre.
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Konsekvensvurdering

Lokalplanområdet grænser op til 60 kV-transformerstationen i det nordvestlige
hjørne, og der vil være to af de planlagte grunde, der ligger inden for afstanden på
25 m til transformator og 60 kV-ledningerne inden for stationsområdet.
Lokalplanen indeholder bestemmelse om en byggelinje på disse grunde, som sikrer at placeringen af nye boligbebyggelser ligger mere end 25 m fra transformator
og 60 kV-kablerne.
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om tærskelværdier og afstande mellem
boliger og magnetfelter er dermed overholdt. På den baggrund vurderes det, at
den sundhedsmæssige indvirkning af magnetfelter på det nye boligområde vil
være uvæsentlig.

Figur 5-2

5.3

Udsnit af kortbilag 2 i forslag til lokalplan nr. 115 med angivelse af byggelinje på
25 til placering af boligbebyggelse på de to grunde, der grænser op til 60 kVtransformerstationen.

Afværgende foranstaltninger

Der foreslås ingen afværgende foranstaltning udover den afstandszone, der er indarbejdet i lokalplanen, hvilket sikrer overholdelse af forsigtighedsprincippets tærskelværdi på minimum 25 m mellem de tilgrænsende højspændingskabler på
transformerstationen og de nærmeste boliggrunde.

5.4

Overvågning

Der foreslås ingen særskilt overvågning.
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5.5

Referencer

•

https://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graensevaerdier/dansk-forsigtighedsprincip/

•

Elbranchens Magnetfeltudvalg og Kommunernes Landsforening (2013) –
Vejledning - Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

•

Magnetfeltudvalget (2011) - Teknisk Håndbog om magnetfelter og elektriske felter.

•

Sundhedsstyrelsen (2019) – Stråling i hverdagen: Højspænding.

•

Elbranchens Magnetfeltudvalg (2018) – Om magnetfelter.
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Natur, dyreliv, bilag IV-arter

I dette kapitel beskrives de eksisterende naturforhold, herunder det dyreliv der forekommer indenfor og i nærheden af planområdet. Efterfølgende foretages en vurdering af planens mulige miljøpåvirkninger på nærliggende Natura 2000-områder,
§ 3-beskyttet natur, bilag IV-arter og andre fredede og/eller rødlistede arter.

6.1

Metode

Som grundlag for beskrivelsen af naturforholdene i området, er der anvendt data
fra fagrapporter og andre relevante publikationer, herunder også data fra relevante
databaser vedrørende forekomst og tilstand af beskyttet natur samt forekomst af
beskyttede arter.
Følgende databaser og rapporter er benyttet til beskrivelse af de eksisterende forhold:
•

Naturdata (Danmarks Miljøportal, 2021).

•

Naturbasen (Naturbasen, 2021).

•

Arter (Arter, 2021)

•

DOFbasen (Dansk Ornitologisk Forening, 2021).

•

Lokaliteten " Dimen " (lokalitetsnummer 545750).

•

Lokaliteten " Nørreskov, Åbenrå" (lokalitetsnummer 545130).

•

Lokaliteten " Bodum Søndermark" (lokalitetsnummer 545670).

•

Lokaliteten " Åbenrå " (lokalitetsnummer 545725).

•

Lokaliteten " Stollig og Stentoft " (lokalitetsnummer 545653).

•

Lokaliteten " Jørgensgård Skov " (lokalitetsnummer 545140).

Artsovervågningsrapporterne:
•

Arter 2012-2017 (Therkildsen, et al., 2020)

Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. Bolderslev Skov og Uge Skov. Natura 2000område nr. 96. Habitatområde H85. (Miljøstyrelsen, 2020).
Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2015-2026 (Aabenraa Kommune, 2015).

Feltbesigtigelse
De eksisterende data er suppleret med data indsamlet fra feltbesigtigelser gennemført af Aabenraa kommune.
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6.2

Miljøstatus og mål

I dette afsnit redegøres for den eksisterende miljøtilstand i og omkring planområdet.

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 96 "Bolderslev og Uge Skov''. Planområdet
ligger i en afstand af 590 meter fra Nørreskov (del af Natura 2000-området "Bolderslev og Uge Skov'') og 1160 meter fra Jørgensgårds Skov (del af Natura 2000området "Bolderslev og Uge Skov''). Natura 2000-området består af habitatområdet H85 Natura 2000-områdets placering fremgår af nedenstående Figur 6-1.

Figur 6-1

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 96 ' Bolderslev og Uge Skov ', der består
af habitatområde H85. Habitatområdet er vist med grøn skravering, og afgrænsningen af planområdet er vist med rødt.

Udpegningsgrundlagene for H85 fremgår af nedenstående Tabel 6-1.
Tabel 6-1

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura
2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag I og II. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype eller art. (Miljøstyrelsen, 2020).
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Planområdet afvander til Bøgelundsbæk. Bækken løber i udkanten af Natura 2000
område nr. 96 (Figur 6-2). I udkanten af Natura 2000 området, hvor bækken løber,
er naturtypen bøg på mor med kristtorn (9120), der er en tør naturtype.

Figur 6-3

Planområdet (blå LP115) afvander til Bøgelundsbæk, der løber af udkanten af
Natura 2000 område nr. 96 (grøn skravering).
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Beskyttede naturområder
Planområdet har hidtil været udnyttet landbrugsmæssigt, og tidligere bebyggelse
og beplantning er ryddet. Der er i mindre grad eksisterende træer i dele af områdets kant. Der findes ikke beskyttede naturtyper inden for planområdet.

Figur 6-4

Luftfoto 2021 af planområdet.

Nærmeste areal med beskyttet natur er en § 3-beskyttet mose, som ligger 45 meter syd for planområdet (Figur 6-5). Derudover ligger planområdet 85 meter nord
fra et § 3-beskyttet overdrev og 130 meter nord for et § 3-bekyttet engareal. Regnvandsbassinet (på 900 m²) der planlægges anlagt i forbindelse med lokalplanen,
ligger 5 meter vest for moseområdet (Figur 6-6).
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Figur 6-7
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Placeringen af planområdet (rødt omrids) og regnvandsbassin i forhold til naturarealer beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3 (kort fra Danmarks arealinformation)

Kommunen har den 20. november 2018 og den 8. juni 2020 besigtiget mosen og
fundet følgende: "Ved besigtigelsen den november 2018 var der en mindre sø på
arealet. Der var meget sparsom med vegetation, men der blev fundet sumpkarse,
elfenbens-padderokke og stor nælde. Den sparsomme vegetation vurderes at skyldes skygge fra den omkransende skov, og pil i og ved mosen. Ved besigtigelse
juni 2020 blev der fundet stor nælde, eng-nellikerod, mjødurt, kær-ranunkel, korsknap og feber-nellikerod. Der var på dette tidspunkt ikke frit vandspejl i mosen,
men med svag udsivning af vand og fugtig humusrig jordbund. Mosen er relativ
næringsrig og naturtilstanden er vurderet som dårlig, bl.a. pga. næringsberigelse,
sparsom vegetation pga. skygge. Der er ikke konstateret dyrearter optaget på habitatdirektivets bilag IV a, og der er desuden ikke konstateret plantearter optaget
på habitatdirektivets bilag IV b i området" (uddrag fra dispensation (fra NBL § 3) til
etablering af regnvandsbassin på matrikel nr. 138 Stollig, Løjt ejerlav).
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Figur 6-8

Billede fra 2018 af mosen (Foto: Aabenraa kommune).

Det direkte opland er vist på nedenstående luftfoto, hvor også placering af et nyt
regnvandsbassin er vist.

Figur 6-9

Luftfoto med markering af det direkte afstrømningsopland til mosen (billede fra
dispensation (fra NBL § 3) til etablering af regnvandsbassin på matrikel nr. 138
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Stollig, Løjt ejerlav – givet af Aabenraa Kommune, til ansøger Arwos spildevand
a/s)).

Når lokalplanen realiseres, vil bebyggelse og befæstning af arealer i planområdet
mindske den naturlige afstrømning til mosen – hvilket medfører en tilstandsændring af mosen. Der er derfor søgt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
Den 2-11-2020 meddelte Aabenraa Kommune dispensation (Sagsnr.: 20/33527).
Dispensationen indeholder vilkår, som blandt andet skal afværge en forringelse af
mosen. Kommunen skønner at dispensationen overordnet fastholder den nuværende hydrologi i mosen, såfremt der etableres afledning fra det nye regnvandsbassin til mosen.
Kommunen har vurderet at lokalplanens realisering ikke medfører væsentlig ændret tilførsel af vand eller udtørring af engarealet.
I kommunens redegørelse af afvandingen af engen har de skrevet følgende:

Figur 6-10

Luftfoto 2020 fra oplandsværktøjet i Scalco.com. Kortet viser naturlige afvandingsveje i oplandet til engen. Engen som teoretisk kan påvirkes af LP115 er vist
med grøn markering. (billede og tekst fra redegørelse i forhold til tre spørgsmål
fra Planklagenævnet, udarbejdet af Aabenraa kommune - Sagsnr.: 19/32519)

"Den gule markering er oplandet til engen (grøn markering) mod syd, som ligger inden for lokalplan nr. 115. Den gule markering dækker ca. et areal på 3.000 m².
Den brune markering, syd for den gule markering, er oplandet til engen, som ligger
udenfor lokalplan nr. 115. Denne markering dækker et areal på ca. 9.000 m². Dvs.
Lokalplan 115 dækker ca. 25% af det direkte opland til en mindre del af engen
(grøn markering), som ligger lige syd for den brune markering. Arealerne inden for
de 2 markeringer skråner mod syd. Den gule markering skråner dog ikke lige så
meget som den brune markering. Arealet inden for den gule markering falder med
en hældning på ca. 60 promille, mens terrænet mod syd falder med ca. 170 promille.
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Med 50% befæstelsesgrad inden for den gule markering, betyder at ca. 12,5% af
det direkte opland til engen kan befæstes og afskæres fra den naturlige afstrømning til engen direkte neden for skråningen. Vandets vej fra den gule markering
ned til engen er lang, og infiltrationen af den vandmængde som falder inden for
den gule markering, er væsentlig større, end for vand, der falder tættere på engen,
dels pga. afstanden og dels pga. det mindre fald på terrænet inden for den gule
markering.
Ændringen af den hydrauliske påvirkning af engen er derfor væsentlig mindre end
12,5% reduktion af afstrømningen til engen.
Det er derfor kommunens vurdering at den reduktion i afstrømning, som LP115
medfører på en mindre del af engen mod syd, er af underordnet betydning og i
praksis næppe målbart på engens naturtilstand. Det er kommunens vurdering at
engen ikke vil ændre tilstand, som følge af Lokalplan nr. 115, og at der derfor ikke
skal meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af planens
realisering".

6.3

Arter

I nedstående underafsnit behandles arter, der er opført på Habitatdirektivets bilag
IV, samt arter der på anden vis er fredede og/eller sjældne og rødlistede. Efter
hvert artsnavn er artens rødlistestatus angivet. Rødlistekoderne er NT: Næsten
truet, VU: Sårbar, EN: Truet og CR: kritisk truet (Aarhus Universitet, 2020). Arter
markeret med LC, er arter som er rødlistevurderede i kategorien Livskraftig, og er
dermed ikke truet. For arter af fugle er rødlistestatus for den nationale ynglebestand angivet.

6.3.1 Bilag IV-arter
Der foreligger ikke nyere registreringer af bilag IV-arter inden for planområdet
(2016-2021). I en radius af ca. 3 km fra planområdet er der registreret:
•

Flagermus (ikke artsbestemt) 1,8 km vest fra planområdet i 2021 (Arter,
2021)

•

Af artsovervågningsrapporten (Therkildsen, et al., 2020) fremgår det at følgende arter er registreret i det 10x10 km UTM-kvadrat, som omfatter planområdet: markfirben (VU), stor vandsalamander (LC), spidssnudet frø
(NT), løvfrø (NT), grøn mosaikguldsmed (LC), odder (VU), trold- (LC),
dværg- (LC), brun- (LC) og sydflagermus (LC) Disse arter kan således potentielt forekomme i eller nær planområdet, hvis der findes egnet habitat.

•

Markfirben har brug for solvendte skrænter med løs, tør jord og sparsom
bevoksning som yngle –og overvintringshabitater. Parringen sker i maj og
efter ca. én måned lægges æggene i tør varm jord på den solvendte
skrænt. Æggene klækker i august-september, hvorefter de voksne firben
går til deres overvintringsgrave i skrænterne. De nyklækkede unger kan
blive ude til november.
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•

Stor vandsalamander stiller store krav til vandkvaliteten i ynglevandhuller,
der ikke må være for næringsstofberigede og hvor der ikke må være fisk
og/eller ænder til stede. Stor vandsalamanders rasteområder findes typisk
nær (150-200 m) vandhullet, men kan være op til ca. 800 m fra vandhullet.
Rasteområderne findes ofte i skov eller nær menneskelig bebyggelse.

•

Spidssnudet frø yngler i meget forskelligartede vandhuller beliggende på
enge, i moser, haver og skov. De unge frøer opholder sig på land tæt ved
ynglevandhullet umiddelbart efter forvandlingen, mens de voksne frøer
ikke er nær så knyttet til yngleområdet. I november bevæger frøerne sig til
deres overvintringsområder, som oftest findes på land i det øverste jordog bladlag.

•

Løvfrø overvintrer i huller i jorden eller gemt i sprækker i træer eller bygninger. De bedst egnede ynglehabitater for arten findes som midlertidige
vandhuller på nedgræssede, oversvømmede enge og marker, hvor buskvegetation ikke er længere væk end 100 m. Vandkvaliteten skal være høj,
vandet skal mangle fisk, og temperaturen skal være høj. I maj-juni lægger
hunnen 160 – 1100 æg, som klækkes og forvandles til voksne frøer indenfor ca. to måneder. I juni-juli går de voksne dyr på land, hvor de opholder
sig, og jager i vegetationen - specielt i brombærbuske.

•

Grøn mosaikguldsmeds yngleområder findes i søer, damme, kanaler og
andre vådområder med forekomst af planten krebseklo) I juni lægger hunnen æg, som bores ind i krebseklo-blade, hvorefter de klækker det følgende forår. Nymferne er nataktive og lever på krebseklo-bladene, hvor de
efter to-tre år forvandles til voksne guldsmede. Flyvetiden er fra juni til september.

•

Odderen er territorial og hannen kan have et territorie i vandløb på mere
end 10 km, hvilket strækker sig endnu længere i ugunstige habitater. Hunnerne har mindre leveområder end hannerne.

Flagermus
Trold- og dværgflagermus kan jage i alle højder op til trækronehøjde. Arterne jager
ofte i åben skov samt langs skovbryn, levende hegn og vandløb, som også benyttes som ledelinjer, når flagermusene bevæger sig rundt i landskabet. Sydflagermus
er ikke afhængige af ledelinjer og kan jage over åbne arealer eller langs skovbryn.
Brunflagermus jager typisk højtflyvende (>20 m) på åbne lokaliteter og langs skovbryn. Arten er ikke afhængig af ledelinjer, men benytter ofte samme rute til og fra
jagtområder.

Besigtigelse
Aabenraa Kommunes Naturteam har undersøgt om der i og omkring lokalplanområdet er registreret arter opført på EU-Habitatdirektivets Bilag IV, herunder eventuelle raste- og yngleområder for disse.
Der er ikke registreret nogle Bilag-IV arter indenfor lokalplanområdet, og der er
langt til de nærmeste egnede habitater (raste og yngleområder) for paddearterne.
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De vurderer det dog muligt at nogle arter af flagermus kunne opholde sig inden for
lokalplanområdet. Disse flagermus foretrækker at bo/overvintre i gamle, krogede
træer med hulheder og huller. Hvis sådanne træer observeres indenfor lokalplanområdet, må de ikke påvirkes. Umiddelbart konstateres, at der ikke er denne type
træer i lokalplanområdet, men muligvis kun i nærliggende skov/lund 40-60 meter
syd for området. Hele området fremstår som græsningsarealer og byggetomt efter
en nedrevet gård (nedrevet foråret 2021). Naturteamet vurderer derfor, at der ikke
er risiko for påvirkning på bilag-IV paddearterne, men at der potentielt kan være en
forekomst af bilag-IV flagermus indenfor lokalplanområdet.

6.3.2 Fredede og rødlistede arter
Ud over bilag IV-arter er der registreret følgende fredede eller rødlistede arter indenfor og nær planområdet i perioden 2016-2021:
•

Der er registreret butsnudet frø (NT) 1,0 km syd/sydvest fra planområdet i
2020 og 2021 (Arter, 2021). Desuden er arten også registreret 2,6 km vest
fra planområdet i 2019 (Miljøstyrelsen, 2020). Skrubtudse (LC) er registreret 1,0 km og 2,1 km vest fra planområdet i 2019 (Naturbasen, 2021).

•

Der er registreret kongebregne (LC) 2,1 km nordvest fra planområdet. 0,6
km sydvest fra planområdet er der registreret skov-hullæbe (LC). Tyndakset gøgeurt (LC) er registreret 2,3 km sydøst fra planområdet i 2020-2021
(Naturbasen, 2021). Kølle star (CR) er registret 0,6 km nord for planområdet i 2018 (Naturbasen, 2021) (Arter, 2021) og krognæbs-star (NT) er registreret 0,6 km nord for planområdet i 2020 (Arter, 2021). Jordbær-potentil
(NT) er registret i 2021, 1,7 km sydvest fra planområdet (Naturbasen,
2021). Almindelig taks (EN) er registret i 2019, 1,3 km syd fra planområdet
(Arter, 2021).

•

Argusblåfugl (NT) er registreret 1,1 km nord for planområdet i 2018
(Naturbasen, 2021). Brunrods-hætteugle (NT) er registreret 155 m vest fra
planområdet ved Haderslevvej i 2018 (Naturbasen, 2021).

•

Havørn (NT) er den eneste fugleart der er registreret indenfor planområdet
i 2017 (Arter, 2021). Samlet på DOF-basen, naturbasen, arter.dk, og naturdata er der registreret følgende fugle nær planområdet (arter der er rødlistevurderede i kategorien LC (Livskraftig) og NA (vurdering ikke mulig) er
ikke oplistet (58 arter) Tabel 7-1).

Figur 6-11

Art

Oversigt over fugle observeret nær planområdet (Kilde DOF-basen, Naturbasen,
Arter.dk, og Naturdata.)

Hvid stork
Stor tornskade
Vandstær
Hættemåge

Status
CR
CR
CR
EN
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Stor hornugle
Edderfugl
Gøg
Havørn
Husrødstjert
Hvepsevåge
Mursejler
Rørsanger
Topmejse
Troldand
Tyrkerdue
Tårnfalk
Vagtel
Mellemflagspætte
Biæder
Bjergvipstjert
Blishøne
Broget fluesnapper
Duehøg
Grønspætte
Gulbug
Gulspurv
Hvinand
Isfugl
Løvsanger
Rød glente
Rørhøne
Sangsvane

EN

Slørugle

VU
VU

Sortspætte
Spurvehøg
Stær
Toppet lappedykker
Vandrefalk
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NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
RE
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

VU
VU
VU
VU

Derudover må det forventes, at arter som er forholdsvis almindelige i det åbne
land, også kan træffes i planområdet. Det gælder f.eks. ræv (NT), hare (LC), rådyr
(LC) og agerhøne (VU).
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6.4

Miljøvurdering

6.4.1 Anlægsfasen
Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er udpeget på grundlag af tilstedeværelse af følgende naturtyper og arter: kransnålealge-sø (3140), brunvands sø (3160), næringsrig sø (3150), kildevæld (7220) bøg på mor med kristtorn (9120), ege-blandskov (9160) bøg på muld (9130), elle- og askeskov (91EO), skovbevokset tørvemose (91D0) og stor vandsalamander (1166). Lokalplanens realisering i form af en
mindre boligbebyggelse vurderes ikke at påvirke Natura 2000 området negativt,
idet natura 2000 området ligger i stor afstand (>ca. 590m) fra lokalplanområdet og
ikke medfører risiko for beskadigelse af de naturtyper og arter som udpegningen
skal beskytte. Det kan ikke udelukkes at stor vandsalamander (art på udpegningsgrundlaget) kan forekomme ved moseområdet syd for planområdet eller ved de
nærtliggende vandhuller. Dyrkede landbrugsarealer udgør ikke et egnet habitat for
stor vandsalamander, men det kan ikke udelukkes at arten vandrer gennem planområdet for at komme fra vandhuller mod nord til mose- og engarealer mod syd.
Da stor vandsalamander er mest aktiv om natten og anlæggelsen sker om dagen,
vurderes planen ikke at påvirke arten mere end den drift der allerede er i lokalplansområdet i dag.
Anlægsfasen vurderes således ikke til at have en væsentlig påvirkning på naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for natura 2000-området.

Beskyttede naturområder
Anlægsarbejdet vurderes hovedsageligt at medfører lokale påvirkninger, og eftersom der ikke forekommer beskyttede naturarealer inden for lokalområdet, vurderes
det, at anlægsfasens lokale påvirkninger ikke medfører en tilstandsændring på naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
I forbindelse med anlæggelse af lokalplanen, skal der etableres et regnvandsbassin. Bassin anlægges 5 m fra mosen.
Påvirkningen af mosen er vurderet i forbindelse med udledningstilladelse af 11.
maj 2021. I denne er der taget højde for at opretholde mosens naturtilstand. Der er
i den forbindelse meddelt en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til etablering af bassin og befæstelse af arealer uden for lokalplanområdet. Da lokalplanområdet er opland til mosen, og når området befæstes og overfladevandet ledes til
det kommende bassin, ville der være en risiko for, at mosen udtørrer. Dette betyder
en risiko for tilstandsændring af mosen, hvorfor der er ansøgt og givet dispensation
herfra efter naturbeskyttelseslovens §3. I dispensationen er der stillet vilkår om, at
der skal afledes vand fra bassinet til mosen, så den ikke tørrer ud.
I Aabenraa kommunes dispensation (fra NBL § 3) til etablering af regnvandsbassin på matrikel nr. 138 Stollig, Løjt ejerlav har kommunen bl.a. stillet til vilkår:

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 115, BOLIGER VED VENNERSMINDE, STOLLIGVEJ

•

At der ved etablering af regnvandsbassin sikres at dette ikke vil have en
drænende effekt på mosen. Rør mv. fra mosen skal lægges med vandtætte rør og vandstandsende lag- rundt om rørene.

•

At mosen ikke berøres af anden jordarbejde mv. end der hvor der etableres afledning til mosen fra regnvandsbassinet.
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Ved at overholde kommunens vilkår, vurderes lokalplanens realisering heller ikke i
sig selv at medføre ændringer i tilstanden af mosen.
Ved overholdelse af kommunens vilkår, vurderes det samlet for planen, at anlægsfasen ikke vil medføre en tilstandsændring på natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Bilag IV-arter
Ifølge artregistreringerne er der kun registreret én bilag IV art i en radius af 3 km.
fra planområdet (flagermus sp. 1,8 km fra planområdet). Derudover fremgår det af
artsovervågningsrapporten (Therkildsen, et al., 2020) at: markfirben (VU), stor
vandsalamander (LC), spidssnudet frø (NT), løvfrø (NT), grøn mosaikguldsmed
(LC), odder (VU), trold- (LC), dværg- (LC), brun- (LC) og sydflagermus (LC) er registreret i det 10x10 km UTM-kvadrat, som omfatter planområdet (Therkildsen, et al.,
2020).
Det vurderes usandsynligt at markfirben forekommer i planområdet, eftersom der
ikke er nogle sydvendte skrænter i planområdet. Planområdet består af dyrkede
landbrugsarealer, landbrugsejendomme og hestefolde der ikke udgør et egnet habitat for arten.
Det kan ikke udelukkes at stor vandsalamander, spidssnudet frø og løvfrø kan forekomme ved moseområdet syd for planområdet eller ved vandhuller der er nærtliggende til planområdet. Dyrkede landbrugsarealer, hestefolde, og landbrugsejendommen udgør dog ikke et egnet habitat for nogle af arterne, men det kan ikke
udelukkes at stor vandsalamander og springfrø kan krydse planområdet for at
komme til nærtliggende vandhuller eller mose- og engarealerne mod syd.
Der ligger syv vandhuller/søer omkring planområdet i en afstand af 320-500 m,
som kan udgøre potentielle levesteder for ovenfor nævnte paddearter. Forekomsten af vandhuller ændrer dog ikke ved, at planområdet består af dyrkede arealer,
hestefolde og en landbrugsejendom, som kun har begrænset værdi som levested
for padder. Nær de fleste af vandhullerne findes udyrkede arealer, der udgør et
bedre levested for padder end planområdet gør. Det vil således være mere sandsynligt, at evt. padder opholder sig her end i planområdet.
Det vurderes usandsynligt at grøn mosaikguldsmed forekommer i planområdet, eftersom der ikke er søer, damme, kanaler eller andre vådområder i planområdet.
Der er ikke egnet habitat i form af vandløb eller vådområder for odder i planområdet. Odder vurderes derfor ikke at forekomme i planområdet.
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Aabenraa kommune har umiddelbart konstateret at der ikke er træer i planområdet,
der kan fungere som yngle- og rasteområder for flagermus. I tilfælde af, at der er
træer, der er egnet som yngle- og rasteområder for flagermus, kan det ikke udelukkes at nogle arter af flagermus, kan opholde sig i planområdet. Det anbefales at
lade træer egnet til yngle- og raste område stå i planområdet. Hvis der, mod forventning, opstår behov for at fælde træer med huller eller hulheder skal dette ske i
september eller oktober i medfør af artsfrednings-bekendtgørelsens bestemmelser 3. Eventuelt vil træerne også kunne topkappes i stedet for fældes.
Aabenraa kommunen finder det mere sandsynligt at eventuelle flagermus opholder
sig området mod lunden 40-60 m syd for lokalplanen. Eftersom der ikke er fund af
flagermus i planområdet, og der umiddelbart ikke er ledelinjer eller træer egnet
som yngle- og rasteområde for flagermus, vurderes det sandsynligt at planområdet
ikke udgør en vigtig økologisk funktion for potentielle flagermus, der kan være i
området. Det findes sandsynligt at de flagermus, der kunne være i planområdet, er
individer der flyver forbi eller bruger området til jagt. Da området umiddelbart ikke
indeholder strukturer der kunne bruges som ledelinjer, findes det mest sandsynligt
at det er arter, der er uafhængige af ledelinjer, der potentielt kunne være i området,
såsom sydflagermus. Da flagermus er nataktive, vurderes det at anlægsfasen i
form af lys og støj, kun vil påvirke flagermus i mindre grad.
Samlet vurderes det at den økologiske funktion for flagermus kan opretholdes, ved
anlæggelsen planområdet.
I anlægsfasen for byggeriet vil der være støj, bevægelse og evt. lys fra maskiner
og andet udstyr, der potentielt kan forstyrre nærområdet. Eftersom der ikke er registreret bilag IV-arter inde på planområdet, og ingen af ovennævnte bilag-IV i nærområdet er tilknyttet landbrugsarealer, hestefolde eller landejendomme, vurderes
det at anlægsfasen indenfor planområdet ikke medfører en påvirkning af bilag IV
arter. De arter de potentielt kunne være i planområdet, er mest nataktive, anlægsfasen der foregår om dagen, vil derfor forventelig ikke påvirke de potentielle bilag
IV arter, der eventuelt kan forekomme i området.
I tilknytning til planområdet skal der anlægges et regnvandsbassin tæt på en mose
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Forekomst af paddearter i mosen blev
undersøgt i forbindelse med Aabenraa kommunes feltbesigtigelse. Der blev ikke
påfundet paddearter opført på bilag IV, men kommunen vurderede mosen for værende egnet som raste- og yngleområde for padder. Kommunen har i deres udledningstilladelsen stillet vilkår med henblik på at sikre mosen mod udtørring, og dermed fortsat sikret at mosen er egnet som levested. Anlæggelsen kan derudover
kortvarigt medføre en mindre påvirkning af arter, der er tilknyttet mosearealet, i
form af støj og vibration. Ved at overholde kommunes vilkår om udtørring, vurderes
det at mosen som raste- og yngleområde for bilag IV-arter kan opretholdes. Dog
kan anlæg af regnvandsbassinet i en kortvarig periode have en lille negativ påvirkning af eventuelle bilag IV-arterne tilknyttet mose og engarealerne syd for planområdet.

3

BEK nr. 521 af 25/03/2021- Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og

pleje af tilskadekommet vildt.
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Samlet set vurderes det således, at anlægsarbejdet kan medføre en ubetydelig til
en lille negativ påvirkning af bilag IV arter eller disse arters yngle- eller rastelokaliteter nær planområdet. Samlet vurderes det dog, at den økologiske funktionalitet
for bilag IV-arterne kan opretholdes under anlægsfasen.

Rødlistede og fredede arter
De rødlistede arter og fredede arter, som potentielt kan træffes i planområdet, har
ikke en særlig tilknytning til dyrkede marker, landbrugsejendomme eller hestefolde.
Anlægsarbejdet vurderes således ikke at kunne påvirke disse arters levesteder.
Anlægsarbejdet kan medføre forstyrrelser i nærområdet, men dette vurderes ikke
at være af et omfang, der overstiger den nuværende landbrugsdrift der er på dele
af arealet. Fugle observeret i området nær planområdet vurderes ikke at være tilknyttet til planområdet. Almindelige fouragerende fugle på landbrugsarealer såsom
og grågås (LC) har rig mulighed for at fouragere på nærtliggende arealer og deres
økologiske funktion, vurderes derfor ikke at blive mindsket ved realiseringen af lokalplanen. Eventuelle paddearter der kunne krydser arealet, er oftest aktive om
natten, hvor anlægsarbejdet ikke er i gang. Det vurderes usandsynligt at resterende arter registreret indenfor 3 km. af planområdet finder egnet habitat indenfor
planområdet.
Samlet vurderes det således at anlægsfasen ikke vil påvirke eller forringe den økologiske funktionalitet for de rødlistede og fredede arter.

6.4.2 Driftsfasen
Natura 2000
I driftsfasen vil der på baggrund af øget brug af området være mere støj, større trafik og mere færdsel i og omkring området. Eftersom Natura 2000-området ligger relativt langt væk og påvirkningen vurderes at være lokale, vurderes det ikke at påvirkningen fra driften af området vil have en væsentlig påvirkning på habitatnaturtyper samt arter på udpegningsgrundlaget.
Overfladevand fra bygninger og befæstede arealer i planområdet kommer til at afvande til det planlagte regnvandsbassin. Regnvandsbassinet kommer i driftsfasen
til at udlede vand til Bøgelundsbæk som er i hydrologisk forbindelse med Natura
2000 området i den nordlige del af Jørgensgård Skov. Bækken løber langs kanten
af Natura 2000 området, langs en tør naturtype (bøg på muld). Vandet fra planområdet består af overfladevand og inden udledning til Bøgelundsbæk vil der ske en
tilbageholdelse af sedimenter og stoffer i sandfangs brønde. Derudover etableres
der ikke et vådt volumen i bassinet. Vandet vil således renses for sand, større partikler, tungmetaller og suspenderes stof inden udledning. Mængden af udledt vand
kommer desuden til at holde sig under maks. kapacitet for Bøgelundsbæk. Grundet
ovenstående vurderes det at vandet kun berører så lille en del af Natura 2000 området, samt være så renset at påvirkningen fra det afledte vand ikke vil medføre en
væsentlig påvirkning af Natura 2000-området.
På grund af stor afstand til andre Natura 2000-områder samt driftens karakter vurderes planerne endvidere ikke - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre
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planer - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områders integritet væsentligt.

Beskyttede naturområder
I driftsfasen vil der ske en ændring i den naturlige afstrømning til de nært omliggende naturarealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Det vurderes at den ændrede naturlige afstrømning grundet befæstelser i lokalplanområdet ikke er stor nok til at ændre tilstanden af det nærtliggende overdrev
eller eng.
Aabenraa Kommunen har i dispensation (fra NBL § 3) til etablering af regnvandsbassin på matrikel nr. 138 Stollig, Løjt ejerlav stillet følgende vilkår:
•

At der etableres afledning fra det nye regnvandsbassin til mosen svarende
til de karakteristiske afstrømninger nævnt i nedenstående redegørelse,
som kompenserende tiltag.

•

At afledning til mosen sker løbende og ikke kun som overløb ved kraftige
regn hændelser

Ved at overholde kommunens vilkår, vurderes driftsfasen ikke i sig selv at medføre
ændringer i tilstanden af mosen.
I driftsfasen vil der på baggrund af øget brug af området være mere støj, større trafik og mere færdsel i og omkring området. Men denne ændring vurderes ikke at påvirke § 3-områderne. Da færdsel, trafik og støj vil være koncentreret om planområdet og ikke de beskyttede naturarealer.
Da markerne i planområdet laves om til beboelses formål vil arealet formodentlig
ikke blive sprøjtet i samme omfang som før og tilførslen af næringsstoffer reduceres, hvilket kan have en mindre positiv effekt på de § 3-beskyttede naturtyper, der
findes på arealer syd for planområdet.
Samlet vurderes det, at ved at overholde vilkår givet i kommunes dispensation, så
vil den ændret tilføjelse af overfladevand i driftsfasen ikke medføre en tilstandsændring på natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, derudover vurderes det
at reduktionen af sprøjtemidler og næringsstoffer kan have en lille positiv indvirkning på nærtliggende beskyttede naturtyper.

Bilag IV-arter
Da der ikke vil forekomme sydvendte skråninger i planområdets driftsfase, vurderes det usandsynligt at markfirben vil indfinde sig i planområdet.
Det kan ikke udelukkes at stor vandsalamander og spidssnudet frø vil kunne forekomme i planområdet i driftsfasen. Hvis der anlægges vandhuller uden fisk i nogle
af haverne, vil det gøre det lettere for paddearterne at sprede sig til og fra moseområdet, mod syd, til de nærtliggende vandhuller til planområdet. Eftersom løvfrø
ikke har tendens til at sprede sig langt og planområdet ikke indeholder egent
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habitat for arten (i form af buske eller krat inden for 100 m af midlertidige vandhuller uden fisk), findes det mindre sandsynligt at arten vil forekomme i planområdet i
driftsfasen.
Det vurderes usandsynligt at grøn mosaikguldsmeds forekommer i planområdet i
driftsfasen, eftersom der ikke er søer, damme, kanaler eller andre vådområder i
planområdet der er egnet som habitat for grøn mosaikguldsmed.
Der er ikke egnet habitat i form af vandløb eller vådområder for odder i planområdet. Odder vurderes derfor ikke at forekomme i planområdet i driftsfasen.
Det vurderes usandsynligt at planområdet vil have en væsentlig betydning for flagermus i området. Det vurderes fortsat mere sandsynligt at lunden syd for planområdet vil blive mere brugt af flagermus, da der her er bedre levemuligheder i form af
gamle træer og muligheder for jagt. Opførelsen af bygninger og beplantning vil potentielt kunne fungere som ledelinjer, hvilket vil gøre det lettere for flagermus at
krydse planområdet. Støj vil ikke påvirke flagermus væsentligt hverken i anlægsfasen, eller når lokalplanen er realiseret. De arter af flagermus der påvirkes mest af
støj, er de såkaldte "gleaners", der ikke anvender aktiv sonar. Det er f.eks. frynseflagermus. De arter, der er registreret nær planområdet, anvender alle aktiv sonar
og vurderes derfor ikke at blive påvirket som følge af støj.
Driften af planområdet vil formodentlig medføre et mindre brug af sprøjtemidler og
gødning, hvilket generelt vil give en større biodiversitet i planområdet. Dette vil
specielt være til gavn for paddearter, da de får bedre fourageringsmuligheder og
deres fugtige leveområder bliver mindre næringspåvirket. Den mindre næringspåvirkning vil også gavne § 3-arealerne der ligger syd for planområdet, da de modtager overfladevand fra planområdet.
Regnvandsbassinet, ved mosen, anlægges som en fugtig lavning, som kan være til
gavn for padder mv. Desuden vil plantearter, der lever mellem vådt og tørt kunne
indfinde sig. Skift fra helt tørre til semivåde arealer vil traditionelt medføre en bredere artssammensætning, og -en større grad af biodiversitet (Aabenraa Kommune).
Ved at der afledes vand fra regnvandsbassinet over i mosen beholder mosen sin
naturlige hydraulik og mosen kan således fortsat være til gavn for områdets vilde
dyre- og planteliv, som er tilknyttet mosen, samtidig bibeholdes den økologiske
funktionalitet for ynglende padder i området.
Anlæggelsen og driften medfører en arealinddragelse, hvor større arealer vil være
befæstet end før. Men da arealerne ikke i dag udgør et optimalt levested for bilagIV arter, vurderes denne arealinddragelse ikke at have en påvirkning på bilag IV arter.
Samlet set vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-arter vil
være opretholdt i planområdets driftsfase.
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Rødlistede og fredede arter
Som for bilag IV-arter vil ændringen fra dyrkede landbrugsarealer til beboelse arealer, give et mindre forbrug af gifte og gødning på arealerne, hvilket kan medføre en
mindre positiv påvirkning for flere af de rødlistede og fredede arter. Hvis nogle af
haverne tilhørende de nye boliger anlægger vandhuller, vil det tilmed medfører at
det bliver lettere for padderne at vandre til og fra vandhuller syd og nord for planområdet. Den økologiske funktion vurderes derved at kunne blive opretholdt i drift
fasen for rødlistede og fredede arter.

6.5

Sammenfatning

Samlet set er det for effekter på natur og dyreliv vurderet at:

›

Planerne vil kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for det nærmeste Natura 2000-område nr. 96, uden indvirkning på
opfyldelse af Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger og uden skadelig
virkning på Natura 2000-områdets integritet. Planerne vurderes desuden ikke
- hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura
2000-områders integritet væsentligt.

›

Det forudsættes at kommunens vilkår i forbindelse med § 3-dispensation efterleves, og på den baggrund vurderes det at planens påvirkning af beskyttede
naturtyper at være ubetydelig. Hverken anlægsfasen eller driften vurderes at
medfører en tilstandsændring af naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Planen kan muligvis medføre at der bliver anvendt mindre
sprøjtegifte og gødning på arealet i forhold til den nuværende landbrugsdrift,
hvilket kan have en mindre positiv effekt på de § 3-arealer, der modtager vand
fra planområdet.

›

Planen vurderes at have ingen til en lille negativ påvirkning på bilag IV-, rødlistede- og fredede arter i anlægsfasen grundet støj og vibrationer ved anlæggelsen af regnvandsbassinet. I driftsfasen vurderes planen at have en lille positiv påvirkning på bilag IV-arter, rødlistede og fredede arter, da sprøjtning og
næringspåvirkningen i planområdet nedsættes. Områdets økologiske funktionalitet for disse arter vurderes at blive oprethold under både anlægs- og driftsfasen.

6.6

Kumulative påvirkninger

Øst for lokalplan nr. 115 planlægges ligeledes boliger inden for lokalplan nr. 140.
Begge planområder består hovedsageligt af dyrkede marker og andre arealer, der
ikke har høj biologisk værdi. De to planområder er adskilt af vej og boligområde,
hvilket gør at udvekslingen af arter sandsynligvis er begrænset. Desuden ligger
planområderne i en afstand til hinanden der stadig tillader hjortevildt vandring mellem skove syd- og nord for planområdet. Planområdet nr. 140 vurderes ikke at
medfører en kumulativ indvirkning på Natura 2000, Beskyttet naturarealer, Bilag
IV-arter eller andre fredede eller rødlistede arter.
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Afværgende foranstaltninger

Der foreslås ingen særskilte afværgeforanstaltninger udover de vilkår, som indgår i
Aabenraa Kommunes dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering
af regnvandsbassinet og tilledning til nærliggende mose:
•

At der ved etablering af regnvandsbassin sikres at dette ikke vil have en
drænende effekt på mosen. Rør mv. fra mosen skal lægges med vandtætte rør og vandstandsende lag- rundt om rørene.

•

At mosen ikke berøres af anden jordarbejde mv. end der hvor der etableres afledning til mosen fra regnvandsbassinet.

•

Hvis der observeres krogede træer med hulheder og huller indenfor lokalplanområdet må de ikke påvirkes, da de kan udgøre yngle- og rasteområder for flagermus. Hvis der, mod forventning, opstår behov for at fælde
træer med huller eller hulheder skal dette ske i september eller oktober i
medfør af artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser. Eventuelt vil træerne også kunne topkappes i stedet for fældes.
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