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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.
Hvad er et lokalplantillæg?
Et lokalplantillæg er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Det
er muligt for byrådet at supplere eller ændre bestemmelser i en gældende
lokalplan ved at vedtage et lokalplantillæg, der alene indeholder den eller
de bestemmelser, som man ønsker den gældende lokalplan ændret eller
suppleret med.
Lokalplantillæg er opbygget af en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel
samt kortbilag. Redegørelsen er en beskrivende tekst mens
bestemmelsesdelen er udformet som lovtekst.
Lokalplantillæggets bestemmelser er bindende for grundejerne i området.
Det betyder, at ny anvendelse, bebyggelse eller andre ændringer i indenfor
lokalplantillæggets afgrænsning, skal være i overensstemmelse med
lokalplantillæggets
bestemmelser. Byrådet kan dog dispensere til mindre betydende afvigelser
fra planen.
Lokalplantillæggets medfører ikke handlepligt og nuværende, lovlige forhold i
området kan fortsætte uændret, uanset hvad der står i lokalplanen.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring, inden byrådet
må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Såfremt kommunen har besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering,
hvilket sker på baggrund af en miljøscreening af planerne, kan du klage over
denne afgørelse efter nedenstående klagevejledning.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.
virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet
den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,

organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den
følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du
ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det
pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som
herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Tillæg nr. 1 til lokalplan 1.15.A, herefter benævnt lokalplan 1.15.A-1,
udarbejdes for at imødekomme et ønske om etablering af et solenergianlæg
i området.
Lokalplanområdet ligger i Tinglevs nordlige del, ved rundkørslen Aabenraavej
/ Bjerndrupvej. Området ligger nord for det eksisterende erhvervsområde
ved Industriparken / Bjerndrupvej.
Dette lokalplantillæg ændrer ikke på afgrænsningen af lokalplan 1.15.A eller
dennes bestemmelser, men supplerer med bestemmelser, som knytter sig til
etablering og udformning af et solenergianlæg i den del af lokalplanområdet,
som er omfattet af nærværende tillæg.
Ændringerne som følger af dette lokalplantillæg, omfatter et areal på ca.
17,5 ha, som udgør den nordlige og østlige del af den eksisterende lokalplan
nr. 1.15.A
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. 1.15.A-1 er offentliggjort den 6. oktober 2021.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 3. november 2021 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Tillæg nr. 1 til lokalplan 1.15.A
Lokalplan nr. 1.15.a-1
Med hjemmel i lov om planlægning (LBK nr 1157 af 01/07/2020 med senere
ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne
område.
Nedenstående bestemmelser er supplermenter til de gældende
bestemmelser i lokalplan nr. 1.15.a.
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Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at fastlægge konkrete bestemmelser vedr. etablering af
solenergianlæg i det eksisterende erhvervsområde.
at sikre, at der tages hensyn til natur- og landskabsværdier,
bl.a. ved etablering af afskærmende beplantning omkring
solenergianlægget.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter matr.nr. 286b og 286c, samt en del af vejmatrikel
nr. 7000b (Bjerndrupvej), alle Lovtrup, Uge Ejerlav.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den XX.
måned 2021 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for
lokalplanens område.

2.2

3
3.1

Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres
ikke.

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til erhvervsformål.
Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller
udøves industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og
oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der
har tilknytning til de pågældende virksomheder i området, herunder
tekniske anlæg, nærmere betegnet solenergianlæg til elproduktion.

4
4.1

5

Udstykninger
Ingen særlige bestemmelser vedr. udstykning.

Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal etableres som vist på kortbilag
2. Der må ikke etableres yderligere vejadgange til området.

5.2

Al parkering til servicekøretøjer skal etableres inden for
lokalplanområdet.

5.3

Der må etableres en intern servicevej, som skal placeres mellem
beplantningsbæltet og byggefeltet til solpaneler, som vist på
kortbilag 2. Der må desuden, i nødvendigt omfang, etableres interne
serviceveje i byggefeltet.
Interne serviceveje skal fremstå i græs eller anlægges som grusveje.
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5.4

Det på kortbilag 2 viste vejudlæg skal opretholdes som vejudlæg.

5.5

Den på kortbilag 2 viste dobbeltrettede cykelsti skal opretholdes.

6

6.1

Bebyggelsens omfang og placering
Solpaneler og transformerbygninger skal placeres inden for det på
kortbilag 2 viste byggefelt. Byggefeltet er placeret 15 meter fra skel
mod nord og vest, 10 meter fra skel mod syd og ca. 50 meter fra
lokalplanområdets afgrænsning mod øst.
Byggefeltet er desuden placeret 10 meter fra de på kortbilag 2 viste
§3 beskyttede områder.

6.2

Solpanelernes højde må ikke overstige 3 meter målt fra terræn.

6.3

Der må opføres op til 6 transformerhusenes med en højde på op til 3
meter. Hvert enkelt hus må højst have et areal på 10 m2.
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Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Solpanelerne skal være refleksbehandlede.

7.2

Transformerbygningerne skal fremstå med ensartet udformning,
farve og materialevalg i hele området.

8

8.1

Facaderne skal fremstå i afdæmpede jordfarver som f.eks. grøn, grå,
brun eller sort.

Ubebyggede arealer
Langs med solenergianlæggets afgrænsning og i øvrigt som vist
på kortbilag 2, skal der etableres et ubrudt beplantningsbælte med
bredder på henholdsvis 10 meter (6 rækker) og 5 meter (3 rækker).
Således skal beplantningsbæltet etableres med en bredde på 10
meter mod vest og nord. Mod øst og syd skal beplantningsbæltet
etableres med en bredde på 5 meter.
Beplantningsbæltet langs med lokalplanområdets sydlige
afgrænsning må dog udelades, hvis der er enighed om dette mellem
virksomheden mod syd og ejeren af solenergianlægget. Udlægget
på 5 meter skal dog opretholdes med henblik på evt. fremtidig
etablering af beplantningsbæltet.

8.2

For beplantningsbæltet gælder følgende:
Ved en bredde på 10 meter skal beplantningsbæltet etableres med 6
rækker planter
Ved en bredde på 5 meter skal beplantningsbæltet etableres med 3
rækker planter.
Beplantningsbæltet skal etableres med en rækkeafstand på ca. 1,5
meter og en planteafstand på ca. 1,25 meter.
Ved plantning skal planterne være kraftige i vækst og skal have
en højde på mindst 75 cm. Træer skal have en højde på mindst 2
meter.
Beplantningsbæltets sammensætning skal sikre, at den udvoksede
højde ikke er under 5 meter.
Beplantningsbæltet skal etableres med hjemmehørende arter.
Mindst 50 % af planterne skal være buske.
Mindst 25 % af planterne i hver anden række skal være
stedsegrønne.
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Mindst 10 % af planterne skal være frugttræer- og buske.
Mindst 10 % af planterne skal være træer, herunder ammetræer.
8.3

Lokalplanområdets ubebyggede arealer, herunder også arealerne
mellem solpanelerne, skal tilsås og vedligeholdes med enggræs.

8.4

Mellem det afskærmende beplantningsbælte og servicevejen, som
vist på kortbilag 2, må der etableres et trådhegn med en højde
mellem 1,8 - 2 meter.
Trådhegnet skal etableres med maskestørrelser, som tilgodeser
passagemulighed for smådyr.

8.5

9

I området må der foretages terrænregulering på højst +/- 0,75
meter.

Forudsætninger for ibrugtagning
Bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

9.1

Der er etableret beplantning jf. §§ 8.1 og 8.2.

9.2

Der er etableret vejadgang til området jf. § 5.1.

9.3

Der er foretaget forundersøgelse - og / eller området er frigivet fra
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev jf. museumslovens §
27.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den
endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med
kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde
m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt
vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets
offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
1.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må
ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens
§ 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende
lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de
anlæg, der er indeholdt i planen.

2.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra
bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg
som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når
bebyggelsen opføres som et lavenergihus. Ved lavenergibyggeri
forstås bebyggelser, der opfylder gældende klassifikationskrav til
lavenergibyggeri i Bygningsreglementet.

4.

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation
af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme,
når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af lokalplanen.

5.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens
§ 18.

6.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 1.15.A-1 er vedtaget af Aabenraa byråd
den 22. september 2021.
Forslaget er offentliggjort den 6. oktober 2021.
Pbv.
Thomas Andresen
Borgmester 		
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet ligger i Tinglevs nordlige del, ved rundkørslen Aabenraavej
/ Bjerndrupvej. Området ligger nord for det eksisterende erhvervsområde
ved Industriparken / Bjerndrupvej.

Eksisterende forhold
Ændringerne som følger af dette lokalplantillæg, omfatter et areal på ca.
17,5 ha og er omfattet af lokalplan 1.15.A. Arealet udgør dennes nordlige og
østlige del, svarende til matr.nr. 286b, Lovtrup, Uge Ejerlav. Den resterende
(sydvestlige) del af lokalplan 1.15.A’s område er bebygget med eksisterende
erhvervsbebyggelse.
Området, der er omfattet af nærværende lokalplan 1.15.A-1, henligger som
ubebygget areal i landbrugsmæssig drift. Langs med områdets nordlige afgrænsning mod Bjerndrupvej er der etableret en dobbeltrettet cykelsti og
langs med den østlige afgrænsning er der fastlagt et vejudlæg, hvor der
etableres en adgangsvej til den nordlige del af erhvervsområdet mod syd.
Centralt i området ligger der et vandhul og en mose, der er beskyttet iht.
Naturbeskyttelseslovens § 3.
Planområdet fremstår umiddelbart forholdsvist plant, men falder jævnt ca.
2-3 meter mod syd. §3 områderne og et større område i planområdets sydlige udgør lokale lavninger i området.
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Baggrund og formål
Dette tillæg nr. 1 til lokalplan 1.15.A, herefter benævnt lokalplan 1.15.A-1,
udarbejdes for at imødekomme et ønske om etablering af et solenergianlæg
i området. Aabenraa Kommune har vurderet, at et solenergianlæg kan rummes inden for anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 1.15.A,
men ønsker at konkretisere anvendelsesmuligheden i nærværende tillæg,
herunder ønskes en implementering af Aabenraa Kommunes interne retningslinjer og katalog for etablering og indretning af solenergianlæg.
Dette lokalplantillæg 1.15.A-1 har derfor til formål at supplere de eksisterende lokalplanbestemmelser, som er fastlagt i lokalplan nr. 1.15.A, med bestemmelser vedr. etablering og udformning af solenergianlæg inden for det
område, som er omfattet af dette tillæg.
Solenergianlægget skal producere strøm og etableres med omkransende
levende hegn, bestående af 3-6 rækker buske og træer, som kamuflerer anlægget. Inden for det levende hegn etableres der et trådhegn, som vil blive
skjult af den afskærmende beplantning. Mellem trådhegnet og solpanelerne
etableres der en servicevej, som vil fremstå som en grusvej eller græsvej.
Solpanelernes placering optimeres i forhold til solen og etableres i øst-vestgående rækker inden for et fastlagt byggefelt.
I periferien af solenergianlægget etableres der enkelte små transformerhuse.
Området tilsås med enggræs mellem rækkerne. Herved opnås der, sammen
med de brede afskærmende beplantningsbælter, en højere biodiversitet, end
ved den nuværende landbrugsdrift.
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Principsnit

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Denne lokalplan 1.15.A-1 ændrer ikke på afgrænsningen af lokalplan 1.15.A
eller dennes bestemmelser, men supplerer med bestemmelser, som knytter
sig til etablering og udformning af et solenergianlæg i den del af lokalplanområdet, som er omfattet af nærværende lokalplan 1.15.A-1, som vist på
lokalplanens kortbilag 2.
Området, som er omfattet af denne lokalplan, afgrænses mod nord af Bjerndrupvej, mod vest af Aabenraavej, mod øst af landbrugsarealer og mod syd
af det eksisterende erhvervsområde Bjerndrupvej / Industriparken.
Dette lokalplantillæg omfatter således matrikel nr. 286b og 286c, samt en
del af vejmatrikel nr. 7000b (Bjerndrupvej), alle Lovtrup, Uge Ejerlav, og udgør et areal på ca. 17,5 ha. Hele lokalplanområdet ligger i byzone og opretholdes i byzone ved lokalplanens vedtagelse.

Områdets anvendelse
Anvendelsen i området opretholdes til erhvervsformål jf. lokalplan 1.15.A. I
anvendelsesbestemmelserne i nærværende lokalplantillæg konkretiseres anvendelsen i området til også at omfatte solenergianlæg til elproduktion.

Udstykning
Udstykning må ske jf. lokalplan nr. 1.15.A.

Veje, stier og parkering
På kortbilag 2 er det eksisterende vejudlæg langs planområdets østlige afgrænsning og den dobbeltrettede cykelsti langs med Bjerndrupvej vist. Lokalplantillægget ændrer ikke ved disse udlæg eller bestemmelser vedr. dette.
Der etableres vejadgang til planområdet fra den eksisterende vejadgang i
den sydlige del af lokalplanområdet som vist på kortbilag 2. Vejadgangen vil
blive anvendt i forbindelse med servicering af anlægget.
I periferien omkring byggefeltet, mellem dette og trådhegnet, må der etableres en intern servicevej. Servicevejen udgør et klippet, kørefast græsareal
men kan endvidere anlægges med grus.

Bebyggelsens omfang og placering
Der fastlægges supplerende bestemmelser vedr. omfang og placering, som
knytter sig til anvendelsen til solenergianlæg.
Der fastlægges således et byggefelt, som vist på kortbilag 2, hvor solpaneler
og transformerhuse skal placeres. Højden på solpanelerne og transformerhu-
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se må ikke overstige 3 meter målt fra færdigt terræn. Byggefeltets udstrækning tilgodeser plads til servicevej, det omkransende beplantningsbælte og
de eksisterende §3 beskyttede naturarealer i området.
Der udlægges ikke særlige felter til placering af transformerhusene, idet, de
skal kunne placeres frit inden for byggefeltet, hvor det er hensigtsmæssigt i
forhold til anlæggets disponering og drift, men størrelsen på hvert enkelt hus
begrænses til 15 m2.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Lokalplanen stiller krav om, at solpanelerne refleksbehandles og at transformerhusene fremstår ensartede i hele området. Facader skal fremstå i
afdæmpede jordfarver som f.eks. grøn, grå, brun eller sort, så de falder naturligt ind i omgivelserne.

Ubebyggede arealer
Omkring solenergianlægget skal der anlægges et 10 meter bredt beplantningsbælte, bestående af 6 rænker buske og træer mod nord og vest. Mod
øst og syd skal beplantningsbæltet have en bredde på 5 meter, bestående
af 3 rækker buske og træer. Der gives mulighed for at beplantningsbæltet
langs med lokalplanområdets sydlige afgrænsning kan udelades, hvis der
er enighed om dette mellem virksomheden mod syd og ejeren af solenergianlægget. Udlægget på 5 meter skal dog opretholdes med henblik på evt.
fremtidig etablering af beplantningsbæltet.
Plantebælterne skal bestå af hjemmehørende arter, og skal bestå af mindst
50 % buske for at opnå en god tæthed. I hver anden række skal mindst 25
% af arterne være stedsegrønne.
Der skal plantes ammetræer og mindst 10 procent af planterne skal være
træer. Ligeledes skal mindst 10 % af planterne i området bestå af frugttræer- og buske, som kan være til glæde for beboerne i området.
De valgte arter skal sammensættes således, at hegnets højde mindst bliver
5 meter, når det er udvokset.
Ubebyggede arealer og arealerne mellem rækkerne af solpaneler skal tilsås
og vedligeholdes med enggræs.
Mellem det afskærmende beplantningsbælte og servicevejen, som vist på
kortbilag 2, må der etableres et trådhegn med en højde på op til 2 meter.
Trådhegnet skal etableres med maskestørrelser, som tilgodeser dyrelivet i
området.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015-2026
Lokalplan 1.15.A-1 er, ligesom lokalplan 1.15.A, omfattet af Kommuneplan
2015-2029 for Aabenraa Kommune. Området er omfattet af rammeområde
4.1.030.E, Bjerndrupvej (ved Industri Øst). Anvendelsen i området er fastlagt til erhvervsområde.
Tillæg nr. 1 til lokalplan 1.15.A er i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinjer og rammebestemmelser.

Beskyttelseslinjer
Vejbyggelinje
Langs med Aabenraavej er er pålagt en vejbyggelinje på 12 meter målt fra
vejens midte. Vejbyggelinjen løber langs med lokalplanområdets afgrænsning og er derfor ikke i konflikt med områdets disponering.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet Lokalplan 1.15.A. Denne opretholdes samtidigt med
nærværende Lokalplan 1.15.A-1.
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Arkæologi
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk kontrol af området og vurderer på den baggrund, at på de områder, hvor der
skal laves teknikbygninger, ledningstracéer, veje og andet anlægsarbejde
med jordbearbejdning under normal pløjedybde – herunder terrænregulering
- er der meget høj risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder
ved anlægsarbejde inden for planområdet.
Hvis der skal benyttes dybdepløjning eller anden metode udover almindelig,
skånsom landbrugspløjning ved etablering af læhegn og anden skov så gælder det, at Museet vurderer, at der også her er meget høj risiko for at støde
på væsentlige jordfaste fortidsminder. Museet anbefaler derfor, at bygherre
får foretaget en frivillig forundersøgelse af planområdet forud for anlægsarbejdet.
Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige, jordfaste
fortidsminder på planområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal
udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. Da projektområdet overstiger 5.000 m2, skal udgifterne til forundersøgelse - jf. Museumslovens §
26.2 – afholdes af bygherre.
Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på planområdet, skal
disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde
er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver
nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.

Miljø og Natur
Støj
Solenergianlæg er ikke særskilt reguleret i forhold til støj, men er omfattet
af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Solcellerne i sig selv afgiver ikke
støj i driftsfasen. Anlæg, der er udstyret med invertere kan indeholde blæsere, der afgiver støj i lighed med den støj, blæseren i en computer afgiver.
Ved opstilling af solenergianlæg på tidligere landbrugsjord, vil støjgener ved
landbrugsdriften elimineres. Vedligeholdelse af området vil bestå af græsklipning og hækklipning, når de afskærmende levende hegn opnår en højde,
som kan have indflydelse på solcellernes produktion. Det forventes derfor, at
solenergianlæggene ikke vil give anledning til væsentlige støjgener uden for
anlæggenes arealer.
Hvis der mod forventning skulle komme klager over støjen, vil der blive taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Habitatbekendtgørelsen
I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 6, skal der, i redegørelsen til planforslag i medfør af planloven, indgå en vurdering af planens virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.
Nærmeste Natura 2000-område i forhold til planområdet er Fuglebeskyttelsesområdet Tinglev Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose, ca. 100 m. sydøst
for lokalplanområdet. Natura 2000-området vurderes ikke at kunne påvirkes
af lokalplanens realisering, idet et refleksbehandlet solenergianlæg ikke vurderes at påvirke fuglelivet.
Lokalplanen vurderes derfor ikke at muliggøre tiltag, der kan påvirke fuglebeskyttelsesområdet.

Beskyttede arter
Der er ikke registreret bilag IV arter i området, og på baggrund af lokalplanområdets karakter som landbrugsområde, anses det ikke for sandsynligt, at
der forekommer bilag IV arter på de dele af arealet, som disponeres til solenergianlæg.
For øvrige forhold, se Lokalplan 1.15.A.
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§3 beskyttet natur
I området er der udpeget et vandhul og et moseareal, som er beskyttet i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Disse arealer opretholdes uændrede
og der fastlægges en respektafstand på 10 meter til arealerne, som skal friholdes for terrænregulering og beplantning; særligt, når der er tale om fugtige naturtyper som vandhul, mose, eng.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Se lokalplan 1.15.A.

Vandforsyning
Se lokalplan 1.15.A.

Regn- og spildevand
Ved etablering af erhverv skal Arwos kontaktes tidligst muligt i projektforløbet, da der endnu ikke er ført en spildevandsledning frem til ejendommen.
Ved. evt. tilslutning til spildevandssystemet vil der blive opkrævet tilslutningsbidrag iht. betalingsvedtægten. Overfladevand skal håndteres på egen
grund.
Ved etablering af solenergianlæg håndteres overfladevand på egen grund i
anlæg og drift - og der udledes ikke spildevand.

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

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screening/Scoping
Der er foretaget en screening af lokalplan 1.15.A-1. Screeningen omhandler alene forholdene, som den mulige realisering af tillæg nr. 1 til lokalplan
1.15.A – benævnt lokalplan 1.15.A-1 kan medføre. Altså etablering af et solenergianlæg i et i forvejen lokalplanlagt industriområde.

Konklusion
På baggrund af screeningen, har Aabenraa Kommune vurderet, at miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt er af væsentligt omfang
og giver derfor ikke anledning til, at udarbejdes en miljøvurdering. Byrådets
beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering er offentliggjort den 6.
oktober 2021. Byrådets beslutning kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen til Planklagenævnet i henhold til de klageregler der fremgår af side 2 i
dette hæfte.
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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
Området ligger i byzone og er derfor områdeklassificeret. Flytning af jord
væk fra området skal derfor, som udgangspunkt, anmeldes til kommunen og
der skal udtages prøver af jorden i henhold til kommunens regulativ for områdeklassificering samt jordstyring. Området kan dog, idet anvendelsen hidtil
har været landbrug, udtages af områdeklassificeringen således at bortkørsel
af jord blot skal anmeldes. Aftale omkring udtagning af området træffes med
industrigruppen.

Tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven
Ændringen af tilstanden af de på kortbilag 2 viste §3 beskyttede områder må
ikke finde sted uden forudgående dispensation fra Aabenraa Kommune.
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