Forslag
Lokalplan nr. 138
Udsigten - nyt boligområde ved Posekærvej i
Aabenraa
Offentlighedsperiode: 29. september 2021 - 24. november 2021.
Fristen for at klage over byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering
af planforslaget er den 27. oktober 2021.

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 ønske fra en privat bygherre,
som ejer matrikel nr. 1288, Aabenraa, om at udvikle et nyt boligområde.
Boligområdet ønskes placeret på den tidligere Fjordskolens arealer med
adressen Posekærvej nr. 8 i Aabenraa.
Aabenraa Kommune har modtaget et konkurrenceforslag fra ejer, som
danner grundlag for lokalplan nr. 138.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre omkring 40 boliger.
Formålet med denne lokalplan er at fastlægge områdets anvendelse til
boligformål med mulighed for at opføre tæt/lav bebyggelse som rækkehuse,
gårdhavehuse, parterre boliger og lignende, samt åben/lav bebyggelse, med
dertilhørende fælles opholdsarealer.
Bebyggelsens ydre fremtræden skal medvirke til at skabe en arkitektonisk
helhedsvirkning i forhold til omgivelserne og opholdsarealer skal placeres og
udformes, så de indgår i en samlet helhed med bebyggelsen.
Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for den trafikale struktur
i området, herunder fastlægge vejadgang til grundene, stiforbindelser og
udlægge arealer til parkering.
Lokalplanen giver desuden mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse.
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. 138 er offentliggjort den 29. september 2021.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 24. 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. 138
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 udlægge området til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav
bebyggelse,
at fastlægge bebyggelsens ydre fremtræden med henblik på at opnå
en god arkitektonisk helhedsvirkning, og
at der udlægges fælles opholdsarealer i området, som indgår i en
samlet helhed med bebyggelsen.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Aabenraa
Matrikel nr.: 1288 samt dele af matrikel nr. 7000a og 3072a.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 29. april
2021 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3
3.1

Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

Områdets anvendelse
Delområde 1 skal anvendes til boligformål i form af åben-lav og
tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse, gårdhavehuse, parterre
boliger og lignende med dertilhørende fællesfaciliteter som
parkeringspladser, vej-, sti- og opholdsarealer. Der kan desuden
etableres skure, fælleshus, drivhus/orangeri/væksthus eller lignende
inden for området.
Inden for delområdet kan der opføres transformatorstationer, synlige
regnvandsbassiner og andre tekniske anlæg, der er nødvendige for
områdets forsyning.

3.2

Delområde 2 skal anvendes til cykel- og gangsti med dertilhørende
beplantningsplantningsbælte samt vej.

3.3

Der kan drives virksomhed fra egen bolig under forudsætning af:
- at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen,
- at ejendommens karakter af beboelsesbygning ikke
forandres,
- at virksomheden ikke medfører ulempe i form af støj, lugt, trafik og
parkeringsgener for det omkringliggende område,
- at den nødvendige parkering etableres på egen grund, og
- at virksomhedens skiltning maksimalt omfatter et skilt på højst 0,5
m² med virksomhedens navn, logo og adresse, der monteres på
facaden og tilpasses denne.

5

§
Lokalplanbestemmelser

4

Udstykninger

4.1

Der må ske udstykning, matrikulering og arealoverførsel.

4.2

Grunde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes i
mindre grundstørrelser end 130 m² eksklusiv andelen af fælles
opholdsarealer.

5

Veje, stier og parkering

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Posekærvej, som vist på
kortbilag 2.

5.2

Boligvejen skal anlægges med overkørsel fra Posekærvej via
eksisterende overkørsel, som vist i princippet på kortbilag 2
(eksisterende adgang). Boligvejen kan anlægges med varierende
bredder, dog skal kørebanebredden være mindst 3,5 meter.
Kørebanen skal anlægges med fast belægning. Boligvejen skal
udformes med niveaufri overgang mellem kørebane, gangareal og
parkering.

5.3

Der skal udlægges areal til vendepladser for renovationsbiler,
flyttevogne mv. Ved etablering af nedgravede affaldsbeholdere skal
vendeareal udføres efter en 12 meter lastvogn.

5.4

Vendepladser og fælles parkering langs boligvejen skal udformes
som en del af boligvejen.

5.5

Grunde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse skal have overkørsel
fra boligvejen. Der må etableres højst én overkørsel for biler til hver
grund. Den enkelte overkørsel må have en maksimal bredde på 6
meter.

5.6

Der skal sikres stiadgange, i princippet som vist på kortbilag 2.

5.7

Der skal etableres sti mellem punkterne a-b, som vist i princippet på
kortbilag 2.
Der kan udover sti a-b etableres mindre stier i området efter behov
herunder trampetier.

5.8

Sti a-b skal anlægges i en bredde af 1,5 meter. Stier kan anlægges
som sti/trappe/rampe/bro. Stier på terræn skal anlægges med grus,
permeable belægninger eller lignende. Dog kan befæstede stier
sikres mod erosion i form af stentilslag i lyse farver eller lignende.
Stier etableret som broer skal anlægges i træ.

5.9

Ved permeable belægninger skal der sikres tilgængelighed for alle.

5.10

Belysning af boligvejen skal ske i henhold til Aabenraa Kommunes
belysningspolitik.

5.11

Der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig og
mindst 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig. Heraf skal mindst 1
parkeringsplads etableres ved den enkelte bolig, og heraf skal der
etableres mindst 4 handicapparkeringspladser i området.

5.12

Der kan etableres fortov på Posekærvej. Fortov kan anlægges i grus
eller med permeabel belægning.

6

6
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Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Det samlede boligareal for delområde 1 må ikke overstige 7.500 m².
Drivhuse på tage og fælleshus medregnes i boligarealet 1.

6.2

Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste
byggefelter. Der kan etableres støttemure og eventuelle fælles

1

Det svarer til omtrentlig til en bebyggelsesprocent på 40 inden for matrikel 1288, Aabenraa.
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skure, fælleshus og fælles drivhus/orangeri/væksthus uden for
byggefelterne.

Princip der illustrerer
forskydning mellem boliger.

6.3

Boligbebyggelse skal opføres i 1 og 2 etager med en maksimal
bygningshøjde på 5 meter for bebyggelse i 1 etage og 8,5 meter
for bebyggelse i 2 etager. Eventuelt fælleshus kan opføres 1 etage
med en maksimal bygningshøjde på 5 meter. Carporte og skure må
opføres med en maksimal højde på 3,5 meter.

6.4

Inden for byggefelt B2 og B3 kan der udover det maksimale antal
etager, og den maksimale bygningshøjde, etableres tagterrasser
med drivhuse/orangeri med tilhørende trappetårne i én etage på
tage. Drivhuse/orangeri på tage kan opføres med en maksimal højde
på 3,5 meter og må højst udgøre 50 % af den enkelte bygnings
tagflade.

6.5

Der gælder ingen begrænsninger for bygningsafstande i forhold til
skel inden for lokalplanområdet.

6.6

Boligbebyggelse skal forskydes med mindst 1,5 meter mellem den
enkelte bolig, som det ses på princip til højre.

6.7

Til hver bolig skal der opføres en carport med plads til mindst én bil.

6.8

Der kan etableres energiproducerende anlæg i form af solceller
og solfangere eller lignende på tage. Energiproducerende anlæg i
form af solceller og solfangere skal være anti-refleksglas. Der må
ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anledning til
væsentlige gener for omgivelserne.

6.9

Der må ikke opsættes paraboler på facade eller tag. Paraboler opsat
på terræn må ikke overstige en højde på 1,5 meter.

6.10

Der må opføres mindre bygninger og tekniske anlæg til områdets
forsyning og drift, som eksempelvis transformerstation og
pumpestation. Disse bygninger skal afskærmes med beplantning.
Beplantningen skal udformes, så der sikres adgang til tekniske
anlæg.

6.11

Den nuværende bebyggelse i lokalplanområdet må nedrives, dog må
den bevaringsværdige bygning, som er optaget i kommuneplanen
med en bevaringsværdi på 4, ikke nedrives uden byrådets
forudgående tilladelse.

7

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Facader på boliger skal udføres som blank mur i lyse teglsten. Dette
skal kombineres med facader i træ i mørke farver. Facader kan
desuden fremstå med større glaspartier.

7.2

Facader skal fremstå med detaljeringer i form af delpartier med
relief, lameller i mørkt træ, mønstermurværk og lignende.

7.3

Sokler må ikke være synlige mere end 40 cm over færdigt terræn.

7.4

Tage skal udføres som flade tage, og hvor der ikke er tagterrasser,
skal tage fremstå som begrønnede tage med sedum eller lignende.

7.5

Den enkelte bolig kan opføres med støttemure i naboskel langs
for- og baghaver. Støttemure skal udføres i samme materiale
som facader på boliger og fremstå som blank mur i lyse teglsten.
Støttemure skal variere i højde og må have en højde af indtil 2,30
meter.

7.6

Drivhuse/orangeri/væksthus på tage, og dertilhørende trappetårne,
skal udføres med facader i en kombination af transparant glas, mørkt
metal og mørkt træ, og tage skal udføres som saddeltage eller tage
med ensidig hældning. Mindst 75 % af facaden på drivhuse/orangeri/
væksthus skal fremstå med transparant glas.

7

§
Lokalplanbestemmelser

7.7

Carporte skal fremstå ens, og skure skal fremstå ens. Carporte og
skure skal fremstå med facader i mørke farver. Facader på carporte
skal udføres som lameller, og tage på carporte skal fremstå som
begrønnede tage med sedum eller lignende.

7.8

Til facade- og tagbeklædning må ikke benyttes reflekterende
materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for
omgivelserne.

7.9

Solenergianlæg på tage må ikke have en højde, der overstiger 0,5
meter. Solenergianlæg skal fremstå som sammenhængende flader
med fire kanter, og må ikke oplægges i fragmentariske, uhomogene
flader.

7.10

Vinduesrammer skal fremstå i mørke farver.

7.11

Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted udover
navn og husnummer. Ved virksomhedsdrift fra boliger kan der dog
tillades skiltning i henhold til § 3.3. Der kan dog opsættes trafikale
skiltninger på Posekærvej, Skelbækvej og ved den eksisterende
cykel- og gangsti.

8

Skråningsanlæg må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:3.
Der må ikke opføres støttemure udover støttemure i forbindelse med
boliger, jf. § 7.5.

8.2

I forbindelse med byggemodning må terræn reguleres med +/1 meter. Dog kan der terrænreguleres mere end +/- 1 meter i
forbindelse med anlæg af boligvejen, inden for det på kortbilag
2 viste areal, eller hvis reguleringen er nødvendig ved opfyldelse
af tilgængelighedskrav til den enkelte boliggrund eller regulere
opsamling af regnvand.

støttemur

terrasse/
have

8.3

støttemur

Der må ikke terrænreguleres nærmere lokalplanområdets
afgrænsning end 0,5 meter.
Grunde til boligbebyggelse skal fremstå med terrasser/haver og åbne
indgangszoner, der mod vejskel friholdes for hegn, hække og tæt
beplantning.

8.4

De på kortbilag 2 viste arealer til friarealer skal overvejende fremstå
med naturpræg og skal beplantes med en kombination af græsser,
stauder, buske og træer.

8.5

Inden for delområde 1 skal der sikres fælles opholdsarealer svarende
til mindst 10 % af delområdets areal. Fælles opholdsarealer skal
placeres i princippet som vist på kortbilag 2. Der kan etableres
vejudlæg til boligvejen, fællesparkering i tilknytning til boligvejen,
vendepladser, nedgravede affaldsbeholdere, skure, fælleshus,
drivhus/orangeri/væksthus og anlæg til håndtering af regnvand på
overfladen, inden for det på kortbilag 2 viste fælles opholdsareal.

8.6

Det på kortbilag 2 viste fælles opholdsareal skal indrettes med
områder til leg, ophold, bevægelse og lignende. Arealet skal
beplantes med mindre grupper af træer og buske herunder
frugttræer. Se eksempler på beplantning i redegørelsen på side
20-21. Arealet skal fremstå med en karakter af eng og ”vild”

ingen hegn/hæk eller tæt
beplantning.

Planudsnit der viser hvordan
den enkelte bolig afgrænses
af støttemure langs
indgangszoner og private
terrasser/haver.

8

Efter byggemodning må terræn reguleres med +/- 0,5 meter.

Afskærmning mellem private haver/terrasser og fælles fri- og
opholdsarealer må kun etableres med beplantning som buske,
græsser og lignende i en højde af indtil 1,20 meter. Dog kan der
opsættes trådhegn i en højde af indtil 1,20 meter mod den side af
den levende beplantning, der vender mod de private haver/terrasser.

indgangszone
støttemur

Ubebyggede arealer

8.1

lav beplantning

støttemur
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beplantning.
8.7

Synlige anlæg til håndtering af overfladevand skal placeres i
princippet som vist på kortbilag 4.
Synlige anlæg til håndtering af regnvand på overfladen kan
beplantes. Se eksempler på beplantning i redegørelsen på side 2021.

8.8

Ubebyggede arealer 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 mindre både som kanoer, kajakker og små
joller på maks. 14 fod på egen grund.

8.9

Inden for delområde 1 kan eksisterende beplantning fjernes.

8.10

Inden for delområde 2 skal eksisterende beplantning, som fremgår
af kortbilag 2, i videst muligt omfang bevares. Dog kan der fældes
beplantning i forbindelse med etablering af sti, og almindelig pleje,
udtynding mv., er tilladt.

8.11

Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere
til husholdningsaffald i henhold til gældende regulativer.

8.12

Ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler.

8.13

Der kan opsættes mobilantennemast inden for det på kortbilag 2
viste areal. Mobilantennemast må have en højde på op til 16 meter.

9

Grundejerforening

9.1

Der skal oprettes en grundejerforening for delområde 1, når mindst
30 % af boligerne er solgt.

9.2

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

9.3

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

9.4

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fælles
opholdsarealer.

10
10.1

Ophævelse af byplanvedhægt
Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af nærværende
lokalplan nr. 138 ophæves den del af partiel byplanvedtægt nr. 40
Aabenraa Kommune, som er omfattet af nærværende lokalplan.
Det betyder blandt andet, at vejbyggelinjen, i form af
mindstebyggelinje på 10 meter fra vejmidte langs Posekærvej/
Sønderskovvejs nordlig side, som er fastlagt i byplanvedtægt nr. 40,
ophæves inden for lokalplanområdet.
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Forudsætninger for ibrugtagning

11.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før sti a-b er etableret i henhold
til lokalplanens §§ 5.7 og 5.8.

11.2

Der er etableret parkeringspladser i henhold til lokalplanens § 5.11.
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§
Lokalplanbestemmelser
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13

13.1

AABENRAA KOMMUNE

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
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.

13.2

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.

13.3

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.

13.4

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

13.5

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til Lokalplan nr. 138 er vedtaget af Aabenraa byråd den
22. september 2021.
Forslaget er offentliggjort den 29. september 2021.
Pbv.
Thomas Andresen
Borgmester
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Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Aabenraa by. Der er kort afstand til Aabenraa Fjord og Aabenraa Rådhus og byens udbud af handel, erhverv og kultur ligger i en afstand af omkring 2,5 km nord for lokalplanområdet. Nærområdet er primært udbygget med parcelhuse og Kongehøjskolen
ligger ca. 1,5 km nordvest for lokalplanområdet.

Eksisterende forhold
Størstedelen af området udgør den tidligere Fjordskolen med dertilhørende
vej- og parkeringsarealer og grønne områder. Bebyggelsen består af flere
sammensatte bygninger til undervisning og mindre bygninger som skure og
lignende.
En bygning, med bygningsnummer 1 til undervisning på Posekærvej nr. 8, er
registreret med en bevaringsværdi 4. I henhold til Kommuneplan 2015 for
Aabenraa Kommune er bygninger med bevaringsværdi 1-4 bevaringsværdige
og må ikke nedrives uden byrådets godkendelse. Lokalplanen giver mulighed
for, at den bevaringsværdige bygning kan nedrives med byrådets tilladelse.
Langs områdets vestlige grænse løber en tidligere baneviadukt, som i dag
udgør et mindre skovområde, og hvor der er anlagt en offentlig cykel- og
gangsti. Stien forbinder den nordlige del af området med Skelbækvej, og de
offentlige grønne arealer mod syd, som udgør en del af arealerne omkring
Aabenraa Rådhus.
Terrænet inden for lokalplanområdet er meget varieret, og områdets højeste
del ligger lidt nord for Posekærvej centralt på matrikel nr. 1288, Aabenraa.
Inden for området er der skrænter blandt andet i dele af i områdets vestlige
del.
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Billede set fra syd mod nord. Billedet viser den store terrænforskel i
områdets vestlige del mellem matrikel nr. 1288 og de østlige beliggende
naboer.

Billede set mod områdets nordvestlige hjørne. Billedet viser hvordan
området fremstår med fladt terræn på den nordlige del af matrikel nr. 1288.
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Billede set fra øst mod vest. Billedet viser terrænforskel mellem matrikel nr.
1288 og den eksisterende cykel- og gangsti i den vestlige del af området.

Billede set fra syd mod nordøst. Billedet viser udsigten fra matrikel nr. 1288
mod Aabenraa Fjord.
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses mod øst og vest af blandede boligområder med
rækkehus- og parcelhusbebyggelse. Mod øst desuden af Posekærvej og en
offentlig institution. Mod nord afgrænses området af etageboligbebyggelse i
to etager og det videre forløb af den offentlige cykel- og gangsti. Mod syd afgrænses området af et parcelhusområde, skovbeplantning, Skelbækvej med
Aabenraa Rådhus og et offentligt grønt areal.
Lokalplanområdet har en størrelse på omkring 26.000 m² og ligger i byzone.

Områdets anvendelse
Området er inddelt i to delområder. Delområde 1 skal anvendes til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse,
gårdhavehuse, parterre boliger og lignende. Derudover kan opføres skure,
fælleshus eller drivhus/orangeri/væksthus til områdets beboere. Delområde
2 udgør den eksisterende cykel- og gangsti med dertilhørende beplantningsplantningsbælte samt en del af Posekærvej og Skelbækvej.

Udstykning
Lokalplanen fastlægger en mindste grundstørrelse for boligbebyggelse på
130 m² eksklusiv andelen af fælles opholdsarealer. Lokalplanen sikrer, at der
centralt i bebyggelsen udlægges et større fælles opholdsareal, som er det
primære opholdsareal for områdets beboere.

Veje, stier og parkering
Eksisterende vejadgang fra Posekærvej fastholdes, og der etableres en ny
boligvej i lokalplanområdet.
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Lokalplanen sikrer, at der på områder med permeable belægninger planlægges tilgængelighed for alle.

Eksisterende terræn
Fremtidig terræn

Der skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig og mindst 2
parkeringspladser pr. åben-lav bolig. Heraf skal mindst 1 parkeringsplads
etableres i forbindelse med den enkelte bolig, og der skal etableres mindst 4
handicapparkeringspladser i området.
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Principielt snit BB der viser den vestlige del af boligvejens indpasning i nyt
terræn.
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sti
boligvej

eksisterende
cykel- og gangsti

Diagram der viser et princip for hvordan områdets veje og stier disponeres.
Lokalplanen sikrer, at der etableres en sti gennem det grønne opholdsareal,
som ligger centralt i bebyggelsen. Der kan derudover etableres stier i området, som forbinder området på kryds og på tværs. I områdets nordvestlige
del er der mulighed for at etablere sti med forbindelse til den eksisterende
offentlige cykel- og gangsti langs den tidligere baneviadukt. Stier kan anlægges med grus, permeable belægninger eller lignende. Der kan desuden etableres rekreative stier i området som eksempelvis trampestier.
Eksisterende kommunale cykel- og gangsti langs områdets vestlige grænse
fastholdes.

Bebyggelsens omfang og placering
Den overordnede disponering af området tager udgangspunkt i den helt
unikke placering med udsigt mod Aabenraa Fjord. Med respekt for topologien
er bebyggelsen disponeret omkring en markant grøn kile, og der er lagt stor
vægt på, at bebyggelsens disponering flere steder indrammer udsyn mod
fjorden mod øst og skovbeplantningen mod vest.

Principielle snit der viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen er tilpasset
det eksisterende terræn. Øverste snit viser et eksempel på bebyggelsen set
fra øst mod vest. Nederste snit viser et eksempel på bebyggelsen set fra syd
mod nord.
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Vejledende situationsplan der viser et eksempel på bebyggelsen i området.

Diagrammer der viser hvordan bebyggelsen er disponeret omkring et grønt
fælles opholdsareal, hvordan der sikres udsigtskiler i området, og hvordan
den enkelte bolig er orienteret mod havudsigt og solforhold.
Lokalplanen udlægger seks byggefelter til boligbebyggelse inden for delområde 1. Byggefelterne opdeler bebyggelsen i mindre klynger, og opdelingen
medvirker til, at bebyggelsen opleves stedtilpasset i forhold til landskabet
og den eksisterende omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsen er samlet
omkring et grønt fælles opholdsareal og den enkelte bolig orienterer sig desuden mod udsigt til vand mod øst og optimale solforhold mod vest.
Bygningerne er placeret med indbyrdes forskydninger og fremstår med variation i etageantal og bygningshøjder i form af bebyggelse i en og to etager.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres tagterrasser på tage og,
at der i dele af området kan opføres drivhuse/orangeri/væksthus på tage
af bebyggelse i to etager. Bebyggelsen skal så vidt muligt indpasses i eksisterende terræn, og på grund af terrænforskelle vil bebyggelsen mod øst
fremstå i en etage set fra det grønne fælles opholdsareal, som ligger centralt
i området.
Lokalplanen giver mulighed for, at bebyggelsen kan bestå af forskellige boligtyper med hver deres karakter og boligstørrelse, så området kan tiltrække
forskellige beboere og skabe grobund for et mangfoldigt boligområde. Lokalplanen sikrer, at den samlede bebyggelse fremstår som en helhed.
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Den enkelte bolig opføres med karakteristiske støttemure langs for- og baghaver, der både skaber private zoner og iscenesætter stedets dramatiske
terræn. Til hver bolig hører mindst en carport, og der kan opføres mindre
skure til den enkelte bolig.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Bebyggelsen indskriver sig naturligt i den bymæssige kontekst i valg af materialer, og det er hensigten, at bebyggelsen udføres med materialemæssig
kvalitet og høj detaljeringsgrad.

Illustration der viser et eksempel på bebyggelsens fremtræden med facader
overvejende i lyse teglsten og flade, grønne tage.

Illustration der viser et eksempel på bebyggelsens fremtræden, hvor en
kombination af facader i lyse teglsten og i mørkt træ er med til at skabe
variation i bebyggelsen. Carporte og skure udføres i ens mørkt træ, og
med flade tage, og bindes derved naturlig sammen med boligbebyggelsens
arkitektur.
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Referencebilleder der viser eksempler på facader og støttemure i lys tegl.
Facader skal primært udføres i blank mur i lyse teglsten. Dog skal facaderne i tegl kombineres med facader i træ i mørke farver for blandt andet at
markere ankomsten til boligen. Bebyggelsen skal fremstå med detaljeringer
i facaden i form af delpartier med relief, lameller i mørkt træ, mønstermurværk og lignende.
Tage skal udføres som flade tage, og hvor der ikke er tagterrasser, skal tage
udføres som grønne tage med sedum eller lignende.
Vinduesrammer skal fremstå i mørke farver.
Afskærmning mellem den enkelte bolig kan etableres som støttemure i varierende højder i samme tegl som boligbebyggelsen.
Orangeri/drivhus/væksthus på tage, og dertilhørende trappetårne, skal ud-

Illustration der viser et eksempel på bebyggelse med drivhus/orangeri på
tage.
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føres i en kombination af glas og mørkt metal og træ, og tage skal udføres
som saddeltage eller tage med ensidig hældning.
Carporte skal fremstå med en pergolalignende karakter, og både carporte
og skure skal udføres med materialer i mørkt træ, og tage skal udføres som
grønne tage med sedum eller lignede.

Ubebyggede arealer og beplantning
Bebyggelsen samler sig omkring et langstrakt, landskabeligt udformet fælles
opholdsareal, der forbinder bebyggelsen på langs og på tværs. Det grønne
areal følger områdets naturlige terræn og fremstår derfor kuperet med et
højdepunkt centralt i området, hvorfra der er udsigt mod fjorden mod øst og
skovbeplantningen mod vest.

Illustration der viser et eksempel på det centrale grønne opholdsareal set fra
syd mod nordvest.
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Referencebilleder der viser eksempel på legeområder og den landskabelige
bearbejdning af området omkring boligbebyggelsen, hvor den vilde karakter
er med til at give området et naturligt præg og samtidig øger biodiversiteten.

Diagram der viser private terrassers sammenhæng med fælles
opholdsarealer.
Det fælles opholdsareal indrettes med områder til leg, ophold, bevægelse
og lignende og beplantes med mindre grupper af træer og buske, herunder
frugttræer, græsser, ”vild” beplantning og beplantning med karakter af eng.
På arealet vil der også være mulighed for at etablere fælleshus, drivhus/
orangeri/væksthus, og skure, til områdets beboere.
Opholdsarealet kan beplantes med mindre grupper af træer og buske som
eksempelvis:
Eg, æble, pære, almindelig hvidtjørn, mirabelle, hyld, slåen, bærmispel, fjeldribs, rød kornel, kvalkved og surbær.
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For at opholdsarealet fremstår med en karakter af eng og ”vild” beplantning
kan der plantes en kombination af enggræsser som eksempelvis:
Fåresvingel, almindelig kamgræs, mosebunke og hjertegræs, og vilde urter
som eksempelvis hvid okseøje, kornblomst, rødkløver, cikorie, dagpragtstjerne, almindelig brunelle og nyserøllike, samt en kombination af græsser som
eksempelvis:
Mosebunke, blåaks og pibegræs/blåtop og stauder som eksempelvis jernurt,
lægekvæsurt, solhat, asters og fredløs.
For at sikre en blød overgang mellem private terrasser og fællesarealer kan
der etableres lav beplantning, som lave buske og græsser, mellem private
terrasser og fællesarealer.
For at bidrage til områdets grønne karakter kan anlæg til håndtering af
regnvand på overfladen etableres med beplantning, så anlæggene fremstår
indbydende. Beplantningen skal være egnet til fugtige jorde og periodevis
udtørring.
Anlæg til håndtering af regnvand på overfladen kan beplantes med græsser
som eksempelvis:
Mosebunke, almindelig rapgræs og kamgræs samt urter som eksempelvis
dagpragtstjerne, kattehale, hjortetrøst, almindelig mjødurt, nyserøllike, dunhammer, tagrør, star og gul iris.
Langs den eksisterende cykel- og gangsti og i områdets sydvestlige del fastholdes eksisterende skovbeplantning i videst muligt omfang. Det er muligt at
udtynde og vedligeholde beplantningen.
Terræn kan som udgangspunkt reguleres med op til +/- 1 meter i forbindelse
med byggemodning. For at sikre en hensigtsmæssig hældning på boligvejen,
anlæg af regnvandsbassiner og tilgængelighed til boliggrunde, er der nogle
steder i området mulighed for at terrænregulere yderligere.
Efter byggemodning kan terræn reguleres med +/- 0,5 meter.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
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Kort der viser eksisterende kommuneplanrammer og lokalplanafgrænsning.
Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde
1.1.207.D - Skelbækvej og 1.1.204.B - Posekær.
Rammeområde 1.1.207.D - Skelbækvej er udlagt til offentlige formål som
undervisning, institutioner, kulturelle formål, offentlig administration, sygehus og lignende.
Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 % af den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etager. Bebyggelseshøjden i området må
ikke overstige 11 m. Grundstørrelse mindst: 1000 m².
Rammeområde 1.1.204.B – Posekær er udlagt til boligområde herunder
blandet boligområde i form af etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, til offentlige formål til områdets forsyning samt anlæg til områdets forsyning og til
erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.
Den maksimale bebyggelsesprocent er 40 % af den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etager. Bebyggelseshøjden i området må
ikke overstige 12,5 m.
Grundstørrelse mindst: 700 m².
Der kan drives erhverv og anlæg i miljøklasse 1 – 2.
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Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med gældende rammeområde
1.1.207.D – Skelbækvej hvad angår anvendelse, og den del af rammeområde 1.1.204.B – Posekær, hvad angår etageantal og grundstørrelse.
Der har i perioden 27. maj - 24. juni 2020 været indkaldt ideer og forslag i
forbindelse med udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen efter planlovens
§23c. Der indkom i alt 6 bemærkninger fra både naboer og almene boligselskaber. Flere af bemærkningerne gik på den trafikale situation i området og
konkrete forslag til adgangsveje mv. Desuden er der konkrete ideer til den
fremtidige bebyggelse i området samt de ubebyggede arealer. Ideerne er så
vidt muligt indarbejdet i planforslagene.
Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 41. Med Kommuneplantillæg nr.
41 overføres den del af lokalplanområdet der ligger i lokalplanens delområde
1 (matr. nr. 1288) til et nyt rammeområde 1.1.240.B i Kommuneplan 2015.
Delområde 2 af lokalplanområdet er ikke del af dette kommuneplantillæg, da
det forbliver uændret i henholdsvis rammeområde 1.1.204.B og 1.1.207.D.
Det nye rammeområde 1.1.240.B udlægger området til boligområde. Den
specifikke anvendelse er blandet boligområde. Etage-, tæt-lav og åben-lav
boliger. Offentlige formål til områdets forsyning samt anlæg til områdets forsyning. Erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til
40. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etager. Bebyggelseshøjden i
området må ikke overstige 12,5 m. Der fastsættes ikke mindste grundstørrelse. Områdets nuværende zonestatus er byzone, og den fremtidig zonestatus er byzone.

Bevaringsværdige bygninger
Bygning, med bygningsnummer 1 til undervisning på Posekærvej nr. 8, er
registreret med en bevaringsværdi 4. Bygningen er hovedbygning til den
tidligere skole.

Værdifulde geologiske områder
Området er delvist omfattet af udpegningen som værdifuldt geologisk område ’Aabenraa Tunneldalskompleks’. Lokalplanens realisering vurderes ikke at
sløre de geologiske landskabstræk.

Oversigtskort der viser
omtrentlig placering af
fotostandpunkt.

Foto der viser eksisterende
forhold.

Visualisering af ny bebyggelse set fra Flensborgvej mod sydvest. Udarbejdet
af Arkitema.
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Oversigtskort der viser
omtrentlig placering af
fotostandpunkt.

Foto der viser eksisterende
forhold.

Visualisering af ny bebyggelse set fra Flensborgvej mod vest. Udarbejdet af
Arkitema.

Kystnærhedszonen
Planområdet ligger, ligesom store dele af Aabenraa by, inden for den bynære
del af kystnærhedszonen. Derfor skal der, i henhold til Planlovens § 16 stk. 3
og 4, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle
påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 meter
anføres en begrundelse for den større højde.
Området ligger inden for et allerede bebygget område. Der er i dag byggeri
på den højeste del af grunden, som er synligt fra kysten. Lokalplanen giver
mulighed for byggeri med en højde på op til 8,5 meter, i nogle områder er
det er dog tilladt at opføre drivhuse/orangeri på op til 3,5 meter på tage af
bebyggelsen. Lokalplanen sikrer, at bebyggelse med drivhuse/orangeri på
tage placeres bag bebyggelse i den del af området, som ligger længst fra
kysten.
Den nye bebyggelse afviger ikke væsentligt i højde eller volumenen fra den
eksisterende boligbebyggelse i området. Opførelse af tæt/lav bebyggelse
vurderes ikke at ændre områdets udtryk væsentligt set fra vandet eller kysten. Det kommende byggeri kan dog være mere eller mindre synligt set fra
kysten, og der er derfor udarbejdet visualiseringer fra set fra kysten.

Lokalplaner og byplanvedtægter
En del af lokalplanområdet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 40
Aabenraa Kommune, der forventes delvist aflyst ved lokalplanens endelig
vedtagelse og offentliggørelse.

Servitutter
Der ophæves ingen servitutter med lokalplanen.

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 ejendom, 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 gennemførel-
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se 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.

Arkæologi
Der er ikke registreret fortidsminder inden for området, der desuden er delvist bebygget med haveanlæg samt stisystem mod syd og vest.
På baggrund af ovenstående vurderer Museum Sønderjylland, at risikoen for
at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og
mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet
alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg,
skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001)
omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum
Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres.
Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Miljø
Jordforurening
Området er områdeklassificeret efter jordforureningsloven.

Jordbundsforhold
Jordbunden består af moræneler.
Området forventes ikke påvirket ved ekstreme havvandsstigninger. Dermed
vurderes det, at der heller ikke er øget risiko for erosion.
Der er store terrænforskelle mellem matrikel nr. 1288 og særligt de østligt
beliggende naboer. Der er store terrænforskelle mellem matr. nr. 1288 og
særligt de østligt beliggende naboer. I forbindelse med ny bebyggelse på
grunden er skråningens stabilitet et særligt opmærksomhedspunkt. Der kan
i forbindelse med behandlingen af en byggetilladelse indhentes oplysninger
om sikring og blive stillet vilkår om sikring af naboejendomme, jf. Byggelovens §12.

Grundvandsbeskyttelse
Området planlægges til boligformål og det vurderes, at anvendelsen ikke
medfører særlig risiko for forurening af grundvandet.
Området ligger inden for drikkevandsinteresser (OD).
Der er registreret en vandindvindingsboring i området med DGU nr. 160.37.
Hvis boringen fortsat eksisterer, og ikke har et gyldigt formål, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer efter gældende regler.

Vej og trafik
Der etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Posekærvej. Herfra er der
adgang til det øvrige vejnet via Rugkobbel.
Den fremtidige trafikmængde fra området forventes ikke at blive væsentligt
mere end med områdets tidligere funktion som specialskole. Dog må der
forventes et større pres på trafikafvikling i spidsbelastninger morgen og eftermiddag.

Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesområder
I henhold til bestemmelserne om administration af internationalt beskyttede
naturområder, Natura 2000, skal kommunen vurdere, hvorvidt det ansøgte
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har indvirkning herpå.
Der er over 600 meter til nærmeste Natura 2000 område Sønderskov, som
er en del af habitatområdet Bolderslev og Uge Skov. Området imellem er
bebygget område, og den planlagte anvendelse til boliger forventes ikke at
påvirke naturbeskyttelsesområdet.
Kommunen har vurderet, at planen ikke vil have nogen negativ indvirkning
på Natura 2000-området grundet anlæggets art, den store afstand og tilstedeværelsen af mellemliggende tætte byområder.

Natura 2000 Sønderskov
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Kort der viser Natura 2000 områder i forhold til lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er vist med en rød cirkel. Natura 2000 Sønderskov ligger
vest for lokalplanområdet.

Grønt Danmarkskort
Sønderskov er udpeget som ’område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og ’økologisk forbindelse’. Den planlagte anvendelse til boliger forventes
ikke at påvirke disse.

Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
I henhold til bestemmelserne om administration af beskyttede dyre- og plantearter efter EU-Habitatdirektivets bilag IV skal kommunen vurdere, hvorvidt
området er yngle-, raste- eller voksested for disse arter, og om en tilstandsændring kan have negativ indflydelse herpå.
Kommunen har ingen registreringer af eller ud over eventuelle forekomster
af flagermus begrundet formodning om, at der er bilag IV-arter inden for
planområdet, eller i umiddelbar tilknytning hertil. Desuden er der ikke registreret andre fredede arter af dyr i eller i umiddelbar nærhed af området.
Der er således udarbejdet en undersøgelsesrapport vedrørende egnede yngle- og raststeder for flagermus. Rapporten konkluderer, at de fleste træer
inden for undersøgelsesområdet ikke udgør egnede yngle- eller rastesteder
for flagermus. Enkelte af træerne kan dog potentielt være egnede som yngle- eller rastesteder for flagermus, selvom der ikke blev observeret spor efter
flagermus på de aktuelle træer. Overordnet set vurderes det dog, at træerne ikke er af væsentlig betydning for områdets økologiske funktionalitet for
flagermus. I det omfang der skal nedrives bygninger inden for planområdet,
anbefales det, at disse undersøges for flagermus, da der ved feltundersøgelsen blev observeret potentiel adgang for flagermus til enkelte af bygningerne.
I forhold til plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV b) er der ikke

26

Lokalplan nr. 138

Redegørelse

registreret nogle af disse arter i eller i umiddelbar nærhed af området. Derfor vurderer kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som
følge af planændringen, da ingen af de syv plantearter hverken er registreret
på stedet eller vurderes at findes der.

Beskyttede naturområder
Der er ingen beskyttede naturområder i lokalplanområdet. Der er beskyttede
(NBL § 3) områder syd og nord for området i form af mindre søer og strandeng.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa og kan forsynes med kollektiv varmeforsyning.
Området er udlagt til fjernvarme.

Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Arwos’ vandforsyningsområde. 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 2018-22. Området er delvist udlagt som fælleskloakeret og delvist som separatkloakeret. Der skal
udarbejdes tillæg til spildevandsplanen og området skal forberedes til separatkloakering.
Aabenraa Kommune kan stille krav til lokal forsinkelse af regnvand inden for
lokalplanområdet ved en befæstelsesgrad over 0,4. I kombination med dette
kan der stilles krav om maksimal nedsivning af regnvand inden for lokalplanområdet.
Lokalplanen giver mulighed for afvanding til regnvandsbassiner.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere m.v. i
henhold til de gældende regulativer. Der skal desuden fremtidssikres areal til
en forventet yderligere inddeling i fraktioner.

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

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
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2.
3.

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.

Der er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans for lokalplanens indvirkning på miljøet:
Trafikafvikling
Ulykkesrisiko
Dyreliv
Jordbundsforhold
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Der er foretaget en screening af forslag til Lokalplan nr. 138 og Kommuneplantillæg nr. 41.
Aabenraa Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 138 og Kommuneplantillæg nr. 41 ikke er ikke omfattet af ovenstående pkt. 1 og 2 og er derfor kun
screenet i forhold til ovenstående punkt 3.

Konklusion
Det er vurderet, at miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt
er af væsentligt omfang og det indstilles derfor, at der ikke udarbejdes en
miljøvurdering af det kommende lokalplanforslag. Byrådets beslutning om
ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget kan påklages til Planklagenævnet. Fristen for at klage til Planklagenævnet over byrådets beslutning
om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget fremgår af klagevejledning på side 2 og på forsiden.

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 eter 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 mv. kræver, at der indhentes samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 100.

Tilladelse efter Bygningsreglementet
Ved ansøgning om byggetilladelse kan der, i forbindelse med brand- og redningsforhold, være behov for en indsatstaktisk utraditionel løsning på grund
af områdets terrænforhold.
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