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Forslag
Lokalplan nr. 109
Ejendom ved Storetorv, Aabenraa

Offentlighedsperiode: 9. juli 2019 - 3. september 2019.

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
Byrådet har at udarbejde en lokalplan, som giver mulighed på
ejendommen matr. nr. 140 Aabenraa, beliggende Storetorv 7, at indrette
et mindre diskotek. Beslutningen sker på baggrund af en afgørelse fra
Planklagenævnet om at diskoteker ikke kan sidestilles med restauranter.
Med et mindre diskotek menes lokaler, der samlet ikke må rumme mere end
150 publikummer.
Byrådet har vurderet, at diskoteker der kan rumme mere end 200
publikummer miljømæssigt ikke kan etableres i bymidten. Ved ønsker
om større diskoteker må henvises til områder, der kan tåle den større
belastning som et stort diskotek, kan medføre for de omkringboende og det
handelsmiljø som de placeres i.
Et mindre diskotek kan dog også medføre gener i form af støj fra de
besøgende, når disse ankommer og forlader stedet eller opholder sig på
gaden uden for. Støj fra musik og gæster inde fra diskoteket kan reguleres i
indretningen og der stilles i lokalplanen krav om at dette ikke kan etableres i
bygninger, hvor der er boliger.
Det er ikke byrådets hensigt, at området omkring Storetorv skal rumme
et større antal diskoteker. Men det er vurderet, at der bør kunne etableres
1-2 mindre diskoteker/ natklubber i området. Disse kan være med til at
understøtte det cafe- og restaurantionsmiljø, der er ved at blive etableret
omkring Storetorv og de tilstødende gader.
Diskoteker i bymidtemiljøet kan medføre, at der skal etableres mere lukkede
facader mod gader og torve. Dette kan være mindre hensigtsmæssigt
i forhold til at opretholde et levende gademiljø med butikker, cafeer,
restauranter og andre publikumsorienterede serviceerhverv, der åbner sig
mod gaderummet. På den anden side skal diskoteker understøtte de andre
restauranter, idet disse giver mulighed for at man mødes i byen tidligere på
aftenen og når disse lukker senest omkring midnat, at kunne begive sig til
diskoteket, der typisk først åbner et par timer før midnat.
Diskoteker har generelt åbningstider på andre tider, hvor førnævnte
aktiviteter finder sted og når områdets beboere har behov ro til at sove.
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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. 109 er offentliggjort den 9. juli 2019. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den 3. september 2019 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 109
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. nr. 287 af 17. april
2018 med senere ændringer med senere ændringer) fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at sikre mulighed for etablering af publikumsorienteret
serviceerhverv i bebyggelsens stueetage, herunder restaurant,
diskotek og natklub, samt detailhandel i form af dagligvare- og
udvalgsvarebutikker og publikumsorienteret serviceerhverv,

1.1

2
2.1

at sikre etablering af støjdæmpende foranstaltninger ved etablering
af restauranter, diskoteker, natklubber o.lign.,

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Aabenraa
Matrikel nr.: 140
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 17. juni
2019 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3

* Diskotekers åbningstider er
reguleret af restaurantionsloven og det bevillingsnævn,
som er nedsat af byrådet i
henhold til denne lov.

Lokalplanområdet ligger i byzone

Områdets anvendelse

3.1

Bebyggelsens stueetage må kun anvendes til detailhandel i form af
udvalgsvarebutikker eller dagligvarebutikker, publikumsorienteret
serviceerhverv, herunder restauranter og et diskotek* med
maksimalt 150 publikumspladser samt mindre håndværks- og
servicevirksomheder i miljøklasse 1-3.

3.2

Etagearealet for den enkelte udvalgsvare- eller dagligvarebutik må
ikke overstige 300 m². Det samlede etageareal til udvalgsvare- og
dagligvarebutikker må ikke overstige 300 m².

3.3

Bebyggelsens øvrige etager må anvendes til forsamlingslokaler,
serviceerhverv og publikumsorienteret serviceerhverv, herunder
restaurant samt liberale erhverv i form af administration,
forsikringsselskaber, banker og klinikker. Der kan ikke etableres
diskotek i de øvrige etager.

4

Veje, stier og parkering

4.1

Der skal opretholdes kørende adgang til gårdarealet bag bebyggelsen
langs Søndergade og Skibbrogade via vejadgang fra Søndergade.

4.2

Der skal etableres parkeringspladser i henhold til kommunens
gældende parkeringsregulativ.

5

Bebyggelsens omfang og placering

5.1

Ny bebyggelse må kun opføres i op til 3 etager. Ny bebyggelse må
ikke opføres med en højde der overstiger 12,5 meter.

5.2

Såfremt bygningerne nedrives, skal ny bebyggelse opføres i skellinje
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til Søndergade og Skibbrogade.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
150.

Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1

Ny bebyggelse skal udføres med saddeltag med en hældning på
mindst 40 grader og højst 50 grader.

6.2

I stueetage skal bygningsfacader mod gaderne fremstå som
butiksvinduer. Butiksvinduer må ikke tilklæbes indvendigt eller
udvendigt med mindre tilklæbningen sker som led i en særlig
begivenhed og er af kortvarig længde (3 måneder).

6.3

Ved indretning af diskotek kan bygningens underetage dog lukkes
med murværk eller folie i sort eller grå. Ved murværk skal der
skabes variation i murværket således murværket fremstår som
vinduesposter og vinduesnicher. Ved anvendelse af folie, kan
diskotekets logo/navn påføres i en størrelse på maksimalt 0,5 m2 i
hvert vinduesparti.

6.4

Facaden mod Søndergade skal udføres som butiksfacade med
lodrette murposter mellem vinduer. Dette gælder også hvis der er
diskotek i stueetagen, men vindueshullerne vil dog kunne udføres
med pladebeklædning som angivet i § 6.3.

6.5

Der kan opsættes skiltning med navn/logo på stueetagen over
indgangspartiet ved indretning af diskotek med en størrelse på
maksimalt 0,5 m2.

7

Der kan ligeledes opsættes skiltning på bygningens 1. etage med
navn/logo hvor virksomheden eller foreningen har lokaler i en
størrelse på maksimalt 0,5 m2.
Ved indretning af butik i bygningens stueetage, må der enten
skiltes sammenhængende eller med flere små skilte. Ved
sammenhængende skiltning må den ikke spændes ud over hele
facaden. Endvidere kan der opsættes løse bogstaver på facaden eller
i butiksruderne.

Ubebyggede arealer

7.1

Der må ved restaurationer, der alene anvendes til diskotek ikke
etableres udeservering på ubebyggede arealer på ejendommen,
ligesom der ikke må etableres opholds- og rygearealer i gårdrummet.

7.2

Ved nybyggeri skal udendørs opholdsarealer min. udgøre 10 % af
det samlede erhvervsareal. Opholdsarealerne skal indrettes, så der
opnås kvalitetsmæssigt gode forhold med hensyn til lys og skygge,
læ, indbliksgener, beplantning og belægning.

8
8.1

Støj
Virksomheders støjbelastning ved bygningstransmitteret støj,
målt indendørs i nabolejemål eller i lejemål i sammenbyggede
ejendomme, må ikke overstige følgende værdier:
Erhverv: hele døgnet 50 dB(A)
Kontorer o. l.: hele døgnet 40 dB(A)
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Boliger: kl. 07.00 til 22.00 30 dB(A)
Boliger: kl. 22.00 til 07.00 25 dB(A)
Det udendørs støjniveau inde fra diskotek eller restaurant må ikke
overstige:
Hverdage kl. 07.00-18.00 og lørdage kl. 07.00 – 14.00: 55 dB
Hverdage kl. 18.00-22-00, lørdage kl. 14.00-22.00 og søndage kl.
07.00-22.00: 45 dB
Alle dage kl. 22.00-07.00: 40 dB
Støj fra personer som opholder sig gaderne omkring bygningen er
ikke medtaget, men bestemmelsen gælder dog hvis der er tale om
udeservering.

9

Forudsætninger for ibrugtagning

9.1

Bebyggelsen må ikke tages i brug førend, der er tilvejebragt det
antal parkeringspladser som er fastsat i § 4.

9.2

Diskoteker må ikke tages i brug førend, der er etableret
støjafskærmende foranstaltninger efter lokalplanens § 8 i bygningen,
der rummer diskotek eller restaurant.

10
10.1

Ophævelse af eksisterende lokalplan
Lokalplan M 79 aflyses inden for lokalplanområdet for Lokalplan nr.
109 ved dennes endelige vedtagelse.

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
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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. 109 er vedtaget af Aabenraa byråd den 26. juni
2019.
Forslaget er offentliggjort den 9. juli 2019.
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Pbv.
Thomas Andresen			
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende i Aabenraa centrum, på hjørnet af Storetorv/Søndergade og Skibbrogade. Omkring området ligger således typiske
centerformål, såsom butikker, restaurationer, boliger mv.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet består af én ejendom, hvori der findes diskotek på stueetagen samt en forening på 1. sal. Der er således ikke beboelse i ejendommen.

Lokalplanens indhold
Lokalplanens formål
Lokalplanen skal sikre, at der kan etableres diskotek i en bestemt ejendom
ved Storetorv. Lokalplanen skal ligeledes sikre at ejendommen forsat kan anvendes til en række centerformål som detailhandel, liberale erhverv, serviceerhverv og andre typer af restauranter end diskotek.
Lokalplanen skal sikre, at støjgener fra diskoteket mindskes mest muligt,
idet der er fastsættes støjgrænser.

Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet omfatter kun en ejendom – matr. nr. 140 Aabenraa – beliggende Storetorv 7.

Områdets anvendelse
Området ligger i Aabenraa bymidte og må anvendes til centerformål i form
af butikker, liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder, serviceerhverv
og restauranter. Disse anvendelser svarer til de anvendelser, som er fastsat i
temalokalplanen M79 for handelsgaderne i Aabenraa bymidte. Denne Lokalplan nr. 109 giver desuden mulighed for at etablere et mindre diskotek med
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op til 150 publikumspladser.

Udstykning
Lokalplanen omfatter kun en ejendom og indeholder ikke bestemmelser om
udstykning.

Veje, stier og parkering
Der er ikke særlige bestemmelser om veje og stier. Ejendommen ligger ud
til Søndergade, som er omlagt til gågadezone i 2017 og Skibbrogade. Der
er kørende adgang via port på Søndergade til baggård til andre ejendomme
langs Søndergade og Skibbroen. I gårdrummet er der et mindre antal parkeringspladser. Der skal ved nybyggeri og ombygning fortsat sikres kørende
adgang til gårdrummet.

Bebyggelsens omfang og placering
Nuværende bebyggelse har en bebyggelsesprocent på 196 og er derfor tæt
bebygget. Der kan i princippet ikke opføres mere byggeri på ejendommen.
Bygningen er i dag i 2 etager med et hældningstag.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Facaden skal fremstå som butiksejendom med større butiksvinduer mod
Søndergade, mens bygningen mod Skibbroen kan fremstå med facade med
mindre vinduer. Såfremt der indrettes diskotek i bygningen er der behov for
en mere lukket facade af hensyn til indblik og sikring mod støj fra musik og
gæster i omgivelserne.
Ved etablering af diskotek, kan den lukkede facade udføres i murværk eller
med folie i grå eller sort. Ved murværk skal der skabes variation i murværket
således murværket fremstår som vinduesposter og vinduesnicher.
Der kan opsættes skiltning på facader, ligesom der kan påsættes logo eller
navn på folien i vinduesnicher, såfremt der indrettes diskotek på ejendommen. Ved indretning af butik i bygningens stueetage, må der enten skiltes
sammenhængende eller med flere små skilte. Ved sammenhængende skiltning må den ikke spændes ud over hele facaden. Endvidere kan der opsættes løse bogstaver på facaden eller i butiksruderne. De henvises i denne
forbindelse til vejledningen Byens huse – skiltning og facader i Aabenraa
bymidte.

Ubebyggede arealer
Der er ingen større friarealer på ejendommen. Der kan således ikke tilvejebringes opholdsarealer. Ved nybyggeri skal udendørs opholdsarealer min.
udgøre 10% af det samlede erhvervsareal. Opholdsarealerne skal indrettes,
så der opnås kvalitetsmæssigt gode forhold med hensyn til lys og skygge,
læ, indbliksgener, beplantning og belægning.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Området ligger i rammeområde 1.1.09.C – Der må lokalplanlægges til bycenterformål. Det vil sige dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til
nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.
Samlet ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål: 1.000 m².
Maks. butiksstørrelse for dagligvarer/udvalgsvarer: 3500/2000 m².
De nuværende rammebestemmelser for området er ikke fyldestgørende i
forhold til, at kunne lokalplanlægge for de mere støjende restaurationsvirksomheder som diskoteker og natklubber o. lign. På bagrund af ønsket om at
muliggøre diskotek på ejendommen Storetorv 7, udvider Kommuneplantil-
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læg nr. 30 bestemmelserne i eksisterende rammeområde 1.1.009.C til også
at kunne omfatte publikumsorienterende serviceerhverv langs Rådhusgade,
Søndergade og Søndertorv. Endvidere udvides de tilladte miljøklasser i området, således at der kan etableres virksomheder i miljøklasse 1-3 i rammeområdet fremfor miljøklasse 1-2, som rammebestemmelserne tillader i dag.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af lokalplan M79 for handelsgaderne i Aabenraa. Lokalplan M79 aflyses inden for området når lokalplan nr. 109 vedtages endeligt.

Servitutter
Der er flere servitutter i området. Lokalplanen modstrider dog ikke disse
deklarationer, der til stadighed vil være gældende for området. Der aflyses
således ikke servitutter i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Vej og trafik
Der er ingen veje og stier i området og således ingen bestemmelser for disse. Der skal dog opretholdes kørende adgang til gårdarealet bag bebyggelsen langs Søndergade og Skibbrogade. Endvidere skal der etableres parkeringspladser i henhold til Aabenraa Kommunes gældende parkeringsregulativ.
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Arkæologi
Der forventes ikke anlæg mv. på ejendommen, der kunne føre til arkæologiske fund. Se dog afsnittet Tilladelse efter Museumsloven.

Miljø
Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 1 – 3.

Støj
I henhold til Miljøstyrelsens vejledning om virksomhedsstøj er området beliggende i områdetype 3: Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse,
centerområder (bykerne). I bykernen bør følgende vejledende støjkrav overholdes:
Hverdage kl. 07.00-18.00 og lørdage kl. 07.00 – 14.00: 55 dB
Hverdage kl. 18.00-22-00, lørdage kl. 14.00-22.00 og søndage kl. 07.0022.00: 45 dB
Alle dage kl. 22.00-07.00: 40 dB
Støjgrænserne gælder ikke fra støj fra personer som opholder sig gaderne,
som følge af butikker, erhverv og restauranter og er derfor er ikke omfattet.
Støjgrænserne gælder dog såfremt der er tale om udeservering ved restauranter.
I lokalplanen er der fastsat støjgrænser, idet diskoteker og restauranter skal
indrettes, så det udendørs støjniveau kan overholde de vejledende støjgrænser. Derudover fastsættes støjgrænser for bygningstransmitteret støj, målt
indendørs i nabolejemål eller i lejemål i sammenbyggede ejendomme. Der er
fastsat følgende støjgrænser for bygningstransmitteret støj:
Erhverv: hele døgnet 50 dB(A)
Kontorer o. l.: hele døgnet 40 dB(A)
Boliger: kl. 07.00 til 22.00 30 dB(A)
Boliger: kl. 22.00 til 07.00 25 dB(A)
Kravene til bygningstransmitteret støj fra et diskotek medfører, at der ikke
kan tillades etableret boliger i ejendommen matr. nr. 140 Aabenraa.

Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Området ligger i bymæssig bebyggelse og indeholder således ikke naturområder, ligesom der ikke er naturområder tæt på lokalplanområdet. Planen
påvirker dermed ikke bilag IV-arter.

Kystnærhed
Området ligger ca. 250 m fra Gammelhavn. Lokalplanområdet skønnes ikke
at ligge i den kystnære del af byzonen, da der ikke er visuel forbindelse mellem planområdet og kysten. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i 3
etager, med en højde på maksimalt 12,5 m. Disse højder er videreført fra
gældende lokalplan for området.

Oversvømmelsesrisiko
Lokalplanområdet ligger i kote 6,5. Der er ikke vandløb tæt på lokalplanområdet. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for oversvømmelser i området.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.
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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. BR18. 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.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2018-22, og området er
fælleskloakeret.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Der skal sikres mulighed for placeringen og tømning af affaldsbeholder m.v. i
henhold til det til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse og regulativ for
erhvervsaffald.

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.

I vurderingen af om planen er omfattet af pkt. 3, er der foretaget en
screening af planen i henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Screening/afgrænsning/konklusion
På baggrund af en screening og afgrænsning er det vurderet, at der kan
være en negativ påvirkning i forhold til befolkning og virksomhedsstøj ved
lokalplanens realisering. Der er derfor udarbejdet miljørapport, der offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder i forbindelse med nybyggeri, 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. Grave- og anlægsarbejde
kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, idet arealet ligger
indenfor indvindingsopland til vandværk og indenfor område med særlige
drikkevandsinteresser.

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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1

7

Indledning

Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 1225 af Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/10/2018 - skal planer,
der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering (miljørapport).
Miljøvurderingen er foretaget af forslag til lokalplan nr. 109 "Ejendom ved Storetorv
i Aabenraa".
Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplan nr.
109, og de ændringer af det eksisterende plangrundlag, som foreslås, har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til støj fra diskotek, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene.
Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er sket i
en intern proces i kommunen. Det er vurderet, at der ikke er berørte myndigheder i
henhold til § 32, stk. 1 i Miljøvurderingsloven.
Miljørapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med Aabenraa Kommune.

1.1

Planforslagets formål og indhold

Planforslagets formål er sikre, at der kan etableres diskotek i en ejendom beliggende Storetorv 7 i Aabenraa bymidte. Lokalplanen skal ligeledes sikre at ejendommen forsat kan anvendes til en række centerformål som detailhandel, liberale
erhverv, serviceerhverv og andre typer af restauranter end diskotek. Det er ikke
muligt at etablere boliger i ejendommen.
Lokalplanen skal desuden sikre, at støjgener fra diskoteket mindskes mest muligt,
idet der fastsættes støjgrænser.
Lokalplan nr. 109 erstatter den del af lokalplan M79 for handelsgaderne i Aabenraa, der omfatter den omhandlede ejendom.
Planområdets beliggenhed og afgrænsning er vist på Figur 1-1.
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Figur 1-1

1.2

Planområdet for lokalplan nr. 109 omfattende ejendommen Storetorv 7,
Aabenraa – matr.nr. 140 Aabenraa.

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, flora
og fauna, jordbund og jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder,
landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv, katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet 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 og virksomhedsstøj

Der har ikke været fundet berørte myndigheder til høring vedr. afgrænsningen.
Miljøvurderingen omfatter derfor de angivne emner og er indholdsmæssigt afgrænset i henhold til den foretagne screening/afgrænsning.
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1.2.1 Alternativer
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af 0-alternativet. 0-alternativet beskriver det scenarie, at planforslaget ikke vedtages, således at eksisterende lovlige anvendelse videreføres.
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.

1.2.2 Kumulative projekter
Det vurderes, at der ikke er andre planer eller projekter i nærheden af planområdet, der er relevante at tage i betragtning i miljørapporten med kumulative virkninger.

1.2.3 Metode
Som grundlag for miljørapportens konsekvensvurderinger er der som udgangspunkt anvendt aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget, 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, samt at der er et konkret projekt, der ligger til grund for planlægningen.

›

Til vurdering af støjforhold har COWI anvendt støjnotat fra Sweco med støjmålinger og beregninger af diskoteket i forhold til gældende grænseværdier.

1.2.4 Referencer
1

Miljøportalen, arealinformation.

2

Plandata.dk.

3

Aabenraa Kommuneplan 2015.

4

Aabenraa Kommune, Lokalplan M79.

5

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

6

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1982 om ”Støj og lugt fra restaurationer”.

7

Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”.

8

Sweco, Indregulering af Diskotek Seven, Aabenraa, marts 2019.
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Ikke teknisk resumé

Planområdet / ejendommen ligger i et område i Aabenraa bymidte, der i Kommuneplanen er udlagt til centerområde til en række forskellige anvendelser. Byrådet
har, efter afgørelse fra Planklagenævnet om, at diskoteker ikke kan sidestilles med
restauranter, besluttet, at udarbejde lokalplan nr. 109, som giver mulighed for at
indrette et mindre diskotek på ejendommen matr.nr. 140 Aabenraa, beliggende
Storetorv 7. Diskoteket er indrettet i bygningens stueplan.
På baggrund af en klage fra en nabo i Søndergade, har Sweco udført målinger og
beregninger af støj fra diskoteket i forhold til bygningstransmitteret støj til naboens
soveværelse, som er det mest støjbelastede rum i klagers lejlighed på 1. sal.
Sweco har på baggrund af målingerne udført en indregulering/plombering af anlæggets lydregulering, som fastholder lydstyrken for diskotekets musikanlæg således, at en indendørs støjgrænse, LpA på 25 dB og en indendørs grænseværdi for
lavfrekvent støj, LpALF på 20 dB kan forventes overholdt ved nabo.
På den baggrund vurderes det muligt at overholde de fastsatte grænseværdier for
støj fra diskoteket i de omkringliggende ejendomme iht. Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for bygningstransmitteret støj.
Der er etableret lydsluse ved diskotekets indgangsparti, dvs. at der er to døre gennem en entre inden adgang til diskoteket, hvilket mindsker støjudslip til gaden.
Andre støjmæssige gener fra diskoteker kan udover støj fra musikanlægget være
fra indendørs installationer f.eks. køle-, udsugnings- og ventilationsanlæg.
I forbindelse med at diskotekets gæster opholder sig på nærliggende offentlige vejarealer før, under og efter diskoteksbesøg kan dette medføre uhensigtsmæssige
gener i form af støj fra forsamlede gæster. Desuden kan der være afledte gener i
form af kenkastet affald, bilkørsel med høj musik eller ophold på nærliggende private ejendomme.
Afledte gener på offentlig vej reguleres af politiet.
Lokalplanen fastsætter, at udeservering ikke er tilladt, hvilket kan medvirke til at minimere støjgener for de omkringboende. Derudover fremgår det af lokalplanen, at
der ikke kan etableres udendørs opholds- og rygearealer når der er diskotek på
ejendommen.
Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.
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Vurdering af støj

3.1

Miljøstatus og mål

11

Planområdet / ejendommen ligger i et område i Aabenraa bymidte, der i Kommuneplanen er udlagt til centerområde (1.1.009.C) til en række forskellige anvendelser, herunder også som udmøntet i den gældende lokalplan nr. M79.
Det nuværende diskotek i ejendommen er således indrettet efter Aabenraa Kommunes forventning om, at anvendelsen til diskotek var muligt inden for den gældende planlægning.
Byrådet har, efter afgørelse fra Planklagenævnet om, at diskoteker ikke kan sidestilles med restauranter, besluttet, at udarbejde lokalplan nr. 109, som giver mulighed for at indrette et mindre diskotek på ejendommen matr.nr. 140 Aabenraa, beliggende Storetorv 7. Med et mindre diskotek menes lokaler, der samlet ikke må
rumme mere end 150 publikummer.
Det er byrådets vurdering, at området omkring Storetorv bør kunne rumme 1-2
mindre diskoteker / natklubber (hver med under 150 publikummer), idet de kan
være med til at understøtte det cafe- og restaurationsmiljø, der er ved at blive etableret omkring Storetorv og de tilstødende gader.

Udsnit af kommuneplanens rammer med rød markering af diskotekets placering i det lilla centerområde i Aabenraa.

Diskoteket er indrettet i bygningens stueplan. Adgang sker fra hjørnet mellem Søndergade og Skibbrogade ind til en garderobe, der via en fløjdør fører ind til en
dæmpet lydsluse. Slusen står i åben forbindelse med diskotekets lokale med dansegulvet.
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Skråfoto med markering af diskotekets placering i stuetagen af ejendommen Storetorv 7 i Aabenraa. Foto fra SFDE, Kortforsyningen.

Støj fra diskoteket skal som andre virksomheder overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. 1
2F

Diskoteket ligger i Aabenraas centerområde, hvor støjgrænser i forhold til omgivelserne er:
Tabel 3-1

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

Miljøstyrelsens grænseværdier for
udendørs støj fra virksomhed.

Hverdage
kl. 7-18
Lørdage
kl. 7-14

Hverdage
kl. 18 – 22
Lørdage
kl. 14 – 22
Søn- og helligdage
kl. 7 - 22

Alle dage
kl. 7 - 22

55

45

40

dB(A)
3. Blandet bolig- og erhvervsområder, centerområder.

Støj fra diskoteket skal i forhold til rum i sammenbyggede ejendomme overholde
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for bygningstransmitteret støj. 2
Tabel 3-2

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for bygningstransmitteret støj.

Miljøstyrelsens grænseværdier for
bygningstransmitteret støj.

Beboelsesrum, bolig, institution mv.
Kontor
Øvrige erhverv

Tidsrum

Aften/nat, kl. 22-07
Dag, kl. 07-22
Hele døgnet
Hele døgnet

Lydtrykniveau
LpA
dB(A)
25
30
40
50

Lavfrekvent
lydtrykniveau
LpALF
dB(A)
20
25
30
35

1

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder med senere tillæg.

2

Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”
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Konsekvensvurdering

Lokalplanen fastsætter krav om, at virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens til
enhver tid gældende grænseværdier for virksomhedsstøj, samt grænseværdier for
bygningstransmitteret støj. Aabenraa Kommune er myndighed.
På baggrund af en klage fra en nabo i Søndergade, har Sweco udført målinger og
beregninger af støj fra diskoteket i forhold til bygningstransmitteret støj til naboens
soveværelse, som er det mest støjbelastede rum i klagers lejlighed på 1. sal.
Sweco har på baggrund af målingerne udført en indregulering/plombering af anlæggets lydregulering, som fastholder lydstyrken for diskotekets musikanlæg således, at en indendørs støjgrænse, LpA på 25 dB og en indendørs grænseværdi for
lavfrekvent støj, LpALF på 20 dB kan forventes overholdt ved nabo.
På den baggrund vurderes det muligt at overholde de fastsatte grænseværdier for
støj fra diskoteket i de omkringliggende ejendomme iht. Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for bygningstransmitteret støj.
Der er etableret lydsluse ved diskotekets indgangsparti, dvs. at der er to døre gennem en entre inden adgang til diskoteket, hvilket mindsker støjudslip til gaden.
Andre støjmæssige gener fra diskoteker kan udover støj fra musikanlægget være
fra indendørs installationer f.eks. køle-, udsugnings- og ventilationsanlæg.
I forbindelse med at diskotekets gæster opholder sig på nærliggende offentlige vejarealer før, under og efter diskoteksbesøg kan dette medføre uhensigtsmæssige
gener i form af støj fra forsamlede gæster. Desuden kan der være afledte gener i
form af kenkastet affald, bilkørsel med høj musik eller ophold på nærliggende private ejendomme.
Afledte gener på offentlig vej reguleres af politiet.
Lokalplanen fastsætter, at udeservering ikke er tilladt, hvilket kan medvirke til at minimere støjgener for de omkringboende. Derudover fremgår det af lokalplanen, at
der ikke kan etableres udendørs opholds- og rygearealer når der er diskotek på
ejendommen.

3.3

Afværgeforanstaltninger

Støj fra musikanlægget kan begrænses med en indregulering/plombering på baggrund af målinger, der sikrer overholdelse af grænseværdier i tilstødende ejendomme, således som det er foretaget af Sweco i forhold til klagers ejendom i Søndergade.
Støj fra indgangsdøren kan dæmpes med lydsluse i entre/garderobe, således som
det allerede er etableret.
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Støjende indendørs installationer som f.eks. ventilationsanlæg kan dæmpes ved at
montere disse på svingningsdæmpere. Luftindtag til ventilationsanlæg bør om nødvendigt være forsynet med lydsluse og filter.
Udendørs støj fra gæster minimeres ved at forbyde udeservering og stille krav til
placering og afskærmning af opholds- og rygearealer.

3.4

Overvågning

Der foreslås ingen særskilt overvågning.

