Forslag
Lokalplan nr. 140
Boligområde ved Dimen
Miljøvurdering
Offentlighedsperiode: 11. maj 2022 - 8. juni 2022

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 om at
opføre en åben-lav og tæt-lav boligbeboelse på en ejendom ved Stolligvej
ca. 2 km nordøst for Aabenraa.
Området er omfattet af Lokalplan nr. 056 - Boligområde ved Stolligvej,
Aabenraa, der fastsætter anvendelsen til blandet åben-lav og tæt-lav
boligbebyggelse inden for nogle faste rammer. Det er nødvendigt, at der
udarbejdes et nyt plangrundlag, som erstatter Lokalplan nr. 056.
Lokalplanen give mulighed for at opføre ca. 19 åben-lav boliger og ca. 70
tæt-lave boliger samt et fælleshus med mulighed for fælles parkeringsareal.
Lokalplanbebyggelsen udføres i et naturskønt område med store
landskabelige værdier. Disse værdier søges udnyttet ved en lav
udnyttelsesgrad og med en udlægning af boligerne på en måde, der
efterlader en bebyggelse med en oplevelse af at bo midt i det smukke
landskab omgivet af et kulturlandskab med værdifulde forskelligartede
biotoper og dyrkede marker.
Formålet med lokalplanen er at opdatere plangrundlaget for ejendommen, så
der bliver mulighed for at etablere en blanding af åben-lav boligbebyggelse
på større grunde samt tæt-lave boliger. Lokalplanen skal endvidere
fastsætte bestemmelser for den trafikale struktur i området, herunder
fastlægge vejadgang til grunden, udlægge arealer til parkering og udendørs
opholdsarealer.
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. 140 er offentliggjort den 11. maj 2022. Eventuelle
bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og modtaget
senest den 8. juni 2022 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Lokalplan nr. 140

Lokalplanbestemmelser

Lokalplan nr. 140
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,

at
sikre, at bygninger ikke etableres med valmet tag,

at
fastlægge vejadgange og stisystemer til bebyggelsen,
at muliggøre opførelsen af bebyggelse til boligformål og
tilhørende fællesfaciliteter,

at
fastholde ubebyggede arealer.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området
omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Stollig, Løjt, del af matr. nr.
255 samt en del af 298.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1.
april 2022 udstykkes fra ovenfor nævnte ejendomme inden for
lokalplanens område.

2.2

3

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone ved
lokalplanens endelige vedtagelse.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som vist på kortbilag 2, og
der kan etableres boligveje og stier på tværs af delområderne.

3.2

Delområde A
Delområdet må kun anvendes til opførelse af åben-lav
boligbebyggelse med tilhørende fælles friarealer, adgangsvej, stier
og parkeringspladser til betjening af områdets boliger.

3.3

Delområde B
Delområdet må kun anvendes til opførelse af tæt-lav boligbebyggelse
med tilhørende fælles friarealer, fælleshus, adgangsvej, stier og
parkeringspladser til betjening af områdets boliger.

3.4

Delområde C
Delområdet må kun anvendes til opførelse af tæt-lav boligbebyggelse
med tilhørende fælles friarealer, fælleshus, adgangsvej, stier og
parkeringspladser til betjening af områdets boliger.

3.5

Delområde D
Delområdet er udlagt til fællesarealer, herunder fælles opholdsareal
for samtlige beboere i lokalplanområdet, se kortbilag 2. Det fælles
opholdsareal skal være opholdsegnet og udgøre mindst 20 % af hele
lokalplanområdets areal.

3.6

Generelle bestemmelser
Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformatorstationer
og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets
forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg,
affaldshåndteringsanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin
og lignende. Disse må også etableres inden for de grønne fælles
friarealer.
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3.7

Der må i området etableres fælleshus(e) for områdets beboere.

3.8

I en boligejendom kan der drives virksomhed, som almindeligvis kan
udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-,
revisor- og arkitektvirksomhed og lign. liberale erhverv samt
dagpleje og lign. under forudsætning af:
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•

At virksomheden kun drives af den, der bebor den pågældende
ejendom,

•

At virksomheden efter Aabenraa Kommunes skøn drives på
en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke
ændres,

•

At virksomheden ikke medfører gener for de omkringboende,

•

At virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering,

•

At der højest er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets
areal højest er 0,40 m2. Farverne på skiltet må ikke være
signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur

Udstykninger

4.1

Ved udstykning til åben-lav bebyggelse må udstykning ikke ske med
en mindre grundstørrelse end 1.000 m².

4.2

Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse må udstykning ikke ske
med en mindre grundstørrelse end 350 m2. Hertil kan medregnes
grundens proportionelle andel af fælles fri- og opholdsarealer.

4.3

5

Gårdhavehuse kan udstykkes som sokkelgrunde – eventuelt inklusiv
tilknyttet gårdhave, når grundens areal plus andelen af fælles fri- og
opholdsarealer ikke er mindre end 350 m2.
Grunde til områdets tekniske forsyning kan udstykkes mindre end
100 m².

Veje, stier og parkering

5.1

Veje
Området skal vejbetjenes fra Stolligvej som vist på kortbilag
2.Bebyggelsens omfang og placering

5.2

Boligvejene udlægges i en bredde af mindst 7 meter og anlægges
med en kørebane på mindst 3,5 meter.

5.3

Adgangsvej til fælleshuset udlægges med en bredde på 3,5 meter,
med mulighed for punktvise vigelommer.

5.4

I delområde for åben-lav udlægges en zone på mindst 4 m mellem
vejudlæg og grundskel, fra begge sider af kørebanen. Zonen udføres
i græs med grupper af buske og træer.

5.5

Der må kun etableres én overkørsel for biler til hver grund i
delområder til åben-lav bebyggelse. Overkørslen må have en
maksimalbredde på 5 meter.

5.6

Der skal ved overkørsel til Stolligvej sikres oversigtsareal på
mindst 3 x 120 meter til hver side som vist på kortbilag 2. Der
må i oversigtsarealerne på hver side af overkørslen ikke etableres
beplantning og andet som har en højde der overstiger 0,75 meter.

5.7

Der skal sikres vendemulighed for renovationsvogne jf. gældende
affaldsregulativ.
Såfremt vejen inden for de enkelte delområder udformes på
en måde, så renovationsvogne kan komme rundt uden brug at
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vendeplads, kan vendeplads udlades.
5.8

Der skal sikres vejadgang med et vejudlæg på mindst 5 m til
betjening af forsinkelsesbassinet som udlægges jf. § 8.10.

5.9

Parkering
Der skal på egen grund etableres følgende parkering for biler:
- Minimum 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav bebyggelse
- Minimum 1,5 parkeringspladser pr. bolig ved tæt-lav bebyggelse
Parkeringspladserne for tæt-lav boligbebyggelse kan dog etableres
som fællesanlæg.
Der skal derudover udlægges areal til parkeringspladser ved
fælleshuse. Minimum 1 parkeringsplads pr. 20 m2 etageareal.

5.10

Stier
Der etableres et sammenhængende stisystem i området i princippet
som vist på kortbilag 2.
Stierne udlægges i en bredde på 1,5 - 2,0 meter. Stier kan udføres
som klippede græsstier, grus eller fast belægning.
Stien, som lægges langs med Stolligvej, skal befæstes med fast
belægning i bredde af mindst 2,5 meter (cykelsti).

5.11

6

Ud over hovedstierne kan der etableres trampestier i området.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte grund må ikke
overstige 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse.
For tæt lav bebyggelse beregnes bebyggelsesprocenten af det
samlede delområde henholdsvis B eller C.

6.2

Der må ikke placeres bebyggelse inden for de arealer, der er vist
som arkæologiske interesseområder på kortbilag 2.

6.3

Bebyggelse skal holdes i en afstand af mindst 60 meter fra vejmidten
af Dimen.

6.4

Inden for byggefelt 1 må der placeres et fælleshus på maks. 700 m2,
jf. kortbilag 2.

6.5

Ny åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse må opføres i op til 1 etage.

6.6

Carporte, garager, redskabsskure, cykelskure og andre mindre,
sekundære bygninger må udgøre maksimalt 100 m2 pr. bolig.
Sekundære bygninger skal integreres i hovedbygningen eller opføres
i naturlig og arkitektonisk sammenhæng med hovedbygningen.
Såfremt de mindre sekundære bygninger ikke er integreret i
hovedbygningen må de have en højde på maks. 3 meter.
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Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Tage
Tage udføres med taghældning mellem 14º og 20º. Tage kan udføres
som tage med ensidig taghældning eller sadeltag uden valm.

7.2

Sekundære bygninger som cykelskure, garager, skure og
andre lignende småbygninger skal have samme taghældning
som beboelsesbygningen eller fladt tag, da de skal integreres
i beboelsesbygningen eller opføres i naturlig og arkitektonisk
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Tagbeklædningen skal være af teglsten, tagpap, skifer eller
sedumtage/grønne tage.

7.4

Alle tage skal fremstå som sorte, grå, blådæmpede, gule, røde eller
som sedumtage/grønne tage.

7.5

Tage og facader må ikke dækkes med blanke, reflekterende eller
glaserede materialer med en glansværdi over 30. Vinduer, glas og
solenergianlæg er undtaget, se § 7.12.

7.6

Facader
Facaden som helhed skal udføres med teglsten.

7.7

Mindre bygningsdele på facaden (mindre end 1/3 af facaden)
kan udføres i andre materialer end facadematerialerne, f.eks.
træ, fibercementplader, pudset eller vandskuret mur eller
metalbeklædning.
Vinduer er undtaget herfra.

7.8

Der må kun anvendes teglsten i gule nuancer, mens øvrige
materialer skal fremstå i jordfarver eller i materialets naturlige farve.

7.9

Det er tilladt at begrønne facaderne i hele lokalplanområdet.
Facadebegrønning skal dog være ensartet for tæt-lav bebyggelse
inden for de enkelte delområder.

7.10

Bebyggelsen indenfor lokalplanens delområde B og C skal fremstå
som en samlet helhed i farver, form og materialer.

7.11

Carporte, garager, redskabsskure, cykelskure og andre mindre,
sekundære bygninger samt bebyggelse til teknisk forsyning
må udføres i samme materialer som beboelsesbygninger eller i
materialer som f.eks. træ, fibercementplader eller metalbeklædning.
Det er tilladt at begrønne disse bygninger.

Ad. 7.8

7.12

Sekundære bygninger, undtaget bebyggelse til teknisk forsyning,
skal integreres i beboelsesbygningen eller opføres i naturlig og
arkitektonisk sammenhæng med hovedbygningen.
Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter
følgende retningslinjer:
- De må udelukkende opsættes på tage af tagpap og skifer,
- De skal være anti-refleksbehandlede,
- Kanten af solpaneler skal have samme farves som panelet, så
solpanelfladen fremstår som en samlet helhed,
- De skal integreres i tagfladen,
- De skal placeres, så de udgør ét eller flere samlede rektangler,
- De skal placeres i harmoni med ovenlysvinduer, udluftningshætter
og lignende, som ikke må bryde solcelle-/solpanelfladen,
- De skal etableres på bygningens primære tag. Der kan således ikke
placeres anlæg på kviste, frontispice eller lignende.

Eksempel på tegl i farven bleggul.

7.13

Varmepumper skal afskærmes.

7.14

Skiltning og reklamering, udover almindelig navne-, firma- og
nummerskiltning, må ikke finde sted. Størrelse og placering af
firmaskilte fremgår af § 3.8.
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sammenhæng med hovedbygningen.

7.3

Ad. 7.6 og 7.7

Eksempel på facade med en blanding
af tegl og trælister.

AABENRAA KOMMUNE

Ubebyggede arealer

8.1

Der skal etableres fælles friarealer med et areal på min. 25% af
etagearealet i lokalplanområdet.

8.2

Der må ske terrænregulering på maks. +/- 2 meter ved
byggemodning målt fra eksisterende terræn.
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Ad. 8.2
Terrænreguleringen må ikke anvendes
til at hæve terrænet i området
generelt for f.eks. at skaffe bedre
udsigt og lignende, men alene til
at udligne terrænet for at sikre et
tilstrækkeligt jævnt areal at kunne
bygge på.

Herudover må der maks. ske terrænregulering på +/- 1 meter ved
efterfølgende byggeri på grundene målt fra færdigt byggemodnet
terræn.
Dette gælder dog ikke regnvandsbassinet samt jordvoldene og
lave bakker, der etableres som del af områdets landskabelige
bearbejdning, jf. §§ 8.10 og 8.14.
8.3

Der må i lokalplanområdet ikke foretages udendørs oplagring på
fællesarealer.

8.4

Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til
sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse
med Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende regulativer
for renovation. Beholdere, containere eller lignende til affald skal
afskærmes med grøn hæk, hegn eller som mur, hegn eller lignende
i samme farve og materiale som er anvendt til bebyggelsen på
grunden.

8.5

I delområde A må der udelukkende etableres levende hegn i skel
mod naboer og stier. Det er tilladt at supplere det beplantede hegn
med et trådhegn på indersiden.
.

Fra venstre: Spredte træer og buske, gruppering af træer og buske, træer og
buske på række i skel.

8.6

Såfremt der ønskes etableret hegn i andre skel end dem, som er
nævnt i § 8.5, må disse alene etableres som let trådhegn i en højde
af maks. 1,20 meter. Trådhegn må kun opsættes med træstolper i
træets naturlige farve.

8.7

Der må ikke etableres hegn i delområde D.

8.8

Inden for delområde A, B og C er der mulighed for at anlægge fælles
friarealer i form af grønne forte /mødesteder.

8.9

Der udlægges et areal til forsinkelsesbassin i delområde D, som vist
i princippet på kortbilag 2. Forsinkelsesbassinet skal etableres med
lave brinker med hældninger, der ikke overstiger 1:5. Bassinet skal
udføres, så en del altid fremstår med permanent vandspejl. Der
skal holdes en afstand på 5 meter fra bebyggelse i byggefelt 1 til
bassinkant af hensyn til bassinets drift- og vedligeholdelse.
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Ad. 8.6

På billedet ses et eksempel på et let
trådhegn med træstolper i træets
naturlige farve.

8.10

Principsnit af forsinkelsesbassin udformet som vådområde.

Delområde D er et fælles friareal. Beplantningen i delområde D
skal have karakter af overdrev og hovedsageligt bestå af uklippet
græs, blomstereng samt spredt beplantning og solitære træer af
hjemmehørende arter.

8.11

8.12

Principsnit af overdrev med blomstereng og buskads.

Bebyggelsen kan afgrænses langs Stolligvej med et
beplantningsbælte, med karakter af et sammenhængende skovbryn.
Beplantningen skal hovedsageligt bestå af hjemmehørende arter.
Såfremt plantebælterne går ud, skal de genplantes. Beplantningen
må gerne gennembrydes af stier og veje.
Plantebælter må gerne gennembrydes af stier og veje.

8.13

Mellem Stolligvej og bebyggelsen må der udlægges jordvolde i en
højde af maks. 4 meter, som vist på principsnittet på bilag A.
Jordvoldene må gennembrydes af stier og veje og udformes som en
landskabelig bearbejdning.
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8.14

På engen kan der foretages terrænreguleringer med motiv af en lille
bakke. Bakker skal integreres som en landskabelig bearbejdning med
en maks. højde på 6 - 12 meter.

8.15

Inden for alle fælles friarealer i lokalplanområdet kan der etableres
lege- og opholdsarealer. Det er ligeledes muligt at indarbejde
elementer i landskabet i materiale af tegl, træ og stål. Elementer
kan være borde/bænke, bålsteder, skulpturer, afskærmning af
affaldsbeholdere, samling af postkasser mm. Elementer må have en
maks. højde på 3 meter.

8.16

Der må i lokalplanområdet kun anvendes lysarmaturer med en
lyspunkthøjde på maks. 3,5 meter.
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Forudsætninger for ibrugtagning

9.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret fælles
friarealer i delområde D.

9.2

Ny bebyggelse inden for delområderne A, B og C må ikke tages i
brug inden for det enkelte delområde, før vejadgang, oversigtsareal,
færdselsarealer til betjening af bebyggelsen og parkering er etableret
i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens § 5.a

er
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* Da bebyggelsen kan blive
etableret over en årrække vil
en grundejerforening muligvis
ikke være dannet fra starten.
En etableringspligt som
forudsætning for ibrugtagning
jf. lokalplanens § 9 ville
kunne medføre at de første
boliger ikke vil kunne få en
ibrugtagningstilladelse.

Grundejerforening

10.1

Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige
grundejere inden for lokalplanområdets afgrænsning.

10.2

Grundejerforeningen skal etablere plantebælte mellem Stolligvej og
bebyggelsen i delområde A og B. Der er ikke pålagt etableringspligt
som forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse*.

10.3

Grundejerforeningerne er forpligtet til at forestå al drift og
vedligeholdelse af grønne områder, herunder beplantning, vej,
belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje
omfatter tillige afvanding og oprensning af de integrerede LARløsninger langs boligvejene i området samt vådområdet.
Grundejerforeningerne skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør
af lovgivningen henlægges til foreningen.

10.4

Grundejerforeningerne er forpligtet og berettiget til vederlagsfrit at
tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

10.5

Der skal oprettes grundejerforeninger for hvert delområde,
når senest halvdelen af grundene inden for hvert delområde er
overtaget, eller når Aabenraa Kommune kræver det. Det er tilladt at
lægge de enkelte delområders grundejerforeninger sammen. g

11

Aflysning af lokalplaner og servitutter

11.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af
Lokalplan nr. 140 ophæves Lokalplan nr. 56, Boligområde ved
Stolligvej, Aabenraa, i sin helhed bortset fra § 13.1 vedrørende
tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Således opretholdes
følgende bestemmelse i Lokalplan nr. 56: Ny bebyggelse må ikke
tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Der
gælder dog særlige undtagelser for lavenergibebyggelse, der er
defineret efter planlovens § 21a, eller at der ikke etableres et
fjernvarmeanlæg i området.

11.2

Der ophæves ingen servitutter.

11
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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. 140 er vedtaget af Aabenraa byråd den 27. april
2022.
Forslaget er offentliggjort den 11. maj 2022.
				Pbv.
Jan Riber Jakobsen		
Borgmester

Tom Ahmt
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§
Nørreskov

Rise Skov

Søst Skov

Aabenraa

Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Jørgensgård Skov

Hjelm

Aabenraa Fjord

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Årslev Skov

Årup Skov

0

250

500

1.000 Meter

Lokalplanområdet ligger på Stolligvej ca. 2 km nordøst for Aabenraa by.
Området udgør et areal på 175.000 m² og ligger ca. 2 km fra kysten i naturskønne områder imellem Dimen og Stollig.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i et smukt og meget varieret landskab med store
landskabelige kvaliteter i form af kuperet terræn, beplantning, marker, overdrev, skov og vådområder.

Billede af lokalplanområdet.

Området falder ca. 9 meter fra kote 71 i den nordvestlige del af grunden
langs Stolligvej til kote 62 i den sydøstlige del. Vest for området falder terrænet voldsomt ned mod Haderslevvej og Aabenraa By. Store dele af de
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stejle skråninger er skovklædte og gennemskåret af vandløb.
Området afgrænses mod nord Stolligvej og mod øst og syd af skov, overdrevsarealer og marker. Mod vest afgrænses området af den fredede vej Dimen og den spredte bebyggelse omkring denne.
Området fremstår i dag som et landbrugsareal uden videre beplantning.
Syd for området er der en sendemast med en tilhørende servicebygning,
Denne ligger på ejendommen Stolligvej 30 og har vejadgang fra Stolligvej
via en grusvej igennem lokalplanområdet.

De eksisterende hjulspor ind til sendemasten.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet består af en del af matr. nr. 255 samt en del af 298, Stollig, Løjt, har et areal på ca. 175.000 m² og ligger ud mod Stolligvej.
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, nærmere betegnet åben-lav
og tæt-lav bebyggelse i 1 etage, samt tilhørende faciliteter som f.eks. fælleshus(e), p-arealer, carporte, skure med mere.
Der udlægges desuden areal til grønne fællesområder samt forsinkelsesbassin.
Bebyggelsesplanerne er udarbejdet ud fra et princip om en trekløver i landskabet. De enkelte blade i trekløveren er formet som modificerede ellipser og
giver mulighed for etapeudbygning.

Udstykning
Lokalplanområdet kan udstykkes til åben-lav boliger og tæt-lav boliger.
Da der vil sikres store grunde i området, må åben-lav boliger kun udstykkes
med en minumum grundstørrelse på 1.000 m2.
Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse må udstykning ikke ske med en mindre grundstørrelse end 350 m2. Hertil kan medregnes grundens proportionelle andel af fælles fri- og opholdsarealer.
Gårdhavehuse kan udstykkes som sokkelgrunde – eventuelt inklusiv tilknyttet gårdhave, når grundens areal plus andelen af fælles fri- og opholdsarealer ikke er mindre end 350 m2.
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Veje, stier og parkering
Der etableres kun én vejadgang til boligbebyggelsen fra Stolligvej. Adgangsvejen deler sig herefter ud i tre boligveje i de tre kløverblade. Boligvejene
udformes med lettere sving, så de ikke inviterer til hurtig færdsel. For enden
af hver boligvej laves der vendepladser, så større biler og lastbiler kan vende. Såfremt der ikke laves vendepladser i det enkelte kløverblad, udformes
vejen på en måde, så man kan færdes rundt i hele kløverbladet uden behov
for at vende.
Kørebaner udgør mindst 3,5 meter, så der naturligt ikke kan køres hurtigt i
lokalplanområdet. Kørebanen belægges med en fast belægning.
Stolligvej er en vej med en hastighedsgrænse på 80 km/t, og derfor skal
oversigtsforholdene sikres. Det betyder, at der skal være fokus på oversigtsarealer ved overkørsel til Stolligvej og muligvis, at hastigheden søges nedsat
til 60 km/t, som den er i Stollig by, og som er i overvejelse ud for boligprojekt ved Vennersminde og tilstødende eksisterende bebyggelse.
Der er en sendemast og servicebygning lige uden for lokalplanområdet på
adressen Stolligvej 30. Ejendommen har eksisterende overkørsel til Stolligvej via grusvej. Ejendommen med sendemasten er ikke ejet af bygherre til
dette projekt, og der skal derfor udarbejdes en aftale med ejeren af masten
om at kunne køre over vedkommendes eksisterende vej for de grunde, der
ligger vestligst i lokalplanområdet. Der vil dog ikke være tale om at udnytte
den eksisterende overkørsel til Stolligvej 30 som ind- og udkørsel til boligområdet.
Der skal endvidere sikres vejadgang for matr. 291 og den del af matr. nr.
298, som er ikke omfattet af lokalplanen. Vejen kan anlægges som grusvej
enten fra boligområde eller gennem delområde D med overkørsel til Stolligvej mod vest.
Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. grund for åben-lav bebyggelse og
1,5 parkeringsplads pr. grund for tæt-lav bebyggelse. Der skal desuden udlægges areal til parkeringsplads ved fælleshuse, mindst 1 p-plads pr. 20 m²
etageareal.
Parallelt med Stolligvej etableres en grøn rabat og der afsættes plads til en
cykelsti, der partielt slynger sig ind i landskabet. Stierne i lokalplanområdet
udlægges i en bredde af 1,5 – 2,0 meter. Hovedstier kan belægges med fast
belægning, mens andre stier internt i lokalplanområdet blot markeres svagt,
evt. som klippede græsspor i det høje græs, så de bliver mere en form for
trampestier.

Stierne arbejdes ind igennem det lettere kuperede terræn, så man får en
fornemmelse af rummelighed, når man bevæger sig rundt i området.

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesplanerne er udarbejdet ud fra et princip om en trekløver i landskabet. De enkelte blade i trekløveren er formet som modificerede ellipser og
giver mulighed for etapeudbygning.
Tæt-lav bebyggelsen er udformet som ensartede gårdhavehuse med en lille
privat gård/terrasse. Resten af området omkring gårdhavehusene er fællesområde.
Bebyggelsen til tæt-lav er placeret i de to nordligste kløverblade som små
områder for sig selv, men stadig som en del af hele boligområdet. Den sydligste del af området er fortsat åben-lav bebyggelse i to rækker inden for
kløverbladet.
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Vejledende situationsplan, hvor vestligste og østligste kløverblad er udlagt til tæt-lav bebyggelse, og det sidste kløverblad
mod syd er udlagt til åben-lav bebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 19 åben-lav boliger og ca. 70
tæt-lave boliger samt et fælleshus med mulighed for fælles parkeringsareal.
Der fastlægges som udgangspunkt en maksimal bebyggelsesprocent på 30
for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. Ved tæt lav bebyggelse beregnes bebyggelsesprocenten af det sammelse delområde.
For at sikre den unikke udsigt i området fastsættes det, at bebyggelsen
maks. må bygges i 1 etage.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Det foreløbige princip for den ny bebyggelse fremgår af bebyggelsesplanen
ovenfor, der bl.a. viser disponeringen af bebyggelsen, vejadgange, fælles
friarealer samt forsinkelsesbassin.
Arkitektonisk tilstræbes det, at bygningerne i materialevalg og udformning
tilpasses omgivelserne i en nutidig fortolkning, så området vil fremstå moderne og give borgerne mulighed for at opføre deres drømmeboliger med
naturudsigt. Det er intentionen, at gule tegl skal være det gennemgående
facademateriale i bebyggelsen. Hertil er det tilladt at tilføje andre materialer
i begrænset omfang for at sikre, at bebyggelsen ikke bliver for ensformig,
især i åben-lav områder.
Bygherre har et ønske om at opføre tæt-lav boligerne som tilnærmelsesvist
homogene gårdhavehuse med en lille aflukket, privat gård, som fungerer
som terrasse for den enkelte bolig.
Med en bebyggelse på maks. 1 etage og en taghældning på maks. 20 grader
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sikres der en diskret indplacering i landskabet. Det diskrete element understøttes af krav til bebyggelsens ydre fremtræden, hvor der skal anvendes
afdæmpede tagmaterialer og facadebeklædning. Det er vigtigt at sikre, at
landskabet ikke domineres af mange små bygninger med adskillige bygningsdetaljer, men at den enkelte beboelsesbygning fremstår i én samlet
bygningsmasse med småbygninger integreret i hovedbygningen eller i arkitektonisk sammenhæng med denne.

Eksempler facader med gule tegl og glaspartier/trælister.

Ubebyggede arealer
De bladformede boligområder tænkes at tegne sig i landskabet, ved at fællesarealerne efterlades som overdrev med uslået græs og som blomstereng,
gerne partielt afgræsset af dyr. På engen og i periferien af åben- lav grundene plantes partielt spredte grupper af træer, hovedsageligt af hjemmehørende arter. Det giver en overdrevskarakter og formidler overgang mellem
græsslette og bebyggelse, samt opbygger landskabet med forgrunde, mellemgrund og baggrund.
Bebyggelsen afgrænses langs Stolligvej med et beplantningsbælte, med
karakter af et sammenhængende skovbryn, etableret med hjemmehørende
arter.
Grundens laveste område udnyttes til etablering af et forsinkelsesbassin,
som med bebyggelsens fælleshus tænkes som det attraktive sociale samlingssted.

Forsinkelsesbassinet skal etableres med lave brinker med hældninger, der
ikke overstiger 1:5. Bassinet skal udføres, så en del altid fremstår med permanent vandspejl efter retningslinjer i spildevandsplanen (BAT-krav). Derudover er der krav til etablering af adgangsvej til drift- og vedligeholdelse af
forsinkelsesbassinet samt afstand på 5 meter fra bassinkant til bebyggelse i
byggefelt 1 (fælleshus).
Den samlede plan for de grønne fællesarealer uden for bebyggelsesområderne tager afsæt i de biotoper, der er naturligt forekommende i området; enge,
skovbrynsmotiv, overdrev og vådområder.
De fælles friarealer, delområde D, udformes som et åbent græslandskab med
blomstereng, spredte buske og solitære træer af hjemmehørende arter inspireret af naturtypen overdrev. Overdrevet skal fremstå som lidt ”vildere” natur med f.eks. græsser og forekommende vilde blomster i knæhøjde, spredte
træer/trægrupper, buske mv. Så der vil være en naturlig overgang fra de
private haver til fællesarealerne. Beplantningen i overdrevet skal hovedsageligt bestå af uklippet græs og blomstereng samt spredt beplantning.
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Forsinkelsesbassinet i delområde D udformes som et vådområde. Beplantningen i og omkring forsinkelsesbassinet forventes at bestå af vandtolerante
planter samt højere græsser, hovedsageligt hjemmehørende arter.
De grønne arealer i åben-lav området mellem kørebane og grundskel skal
fungere som en grøn ankomst til bebyggelsen. På hver side af kørebanen
udlægges et spor (1.75 meter) med skærvearmeret græs, der bl.a. kan fungere som vigespor. Derudover etableres en zone på 4 m, som fremstår med
græs kombineret med grupper af buske og træer, hovedsageligt hjemmehørende arter.
De nære friarealer i tæt-lav området skal fungere som en overgang mellem
skovbrynskarakteren fra nord og overdrevet / blomsterengen fra syd, og vil
samtidig indeholde græsarealer i kombination med spredte buske og træer.
Der ønskes ingen hækbeplantning, der adskiller private haver fra de fælles
friarealer i delområde D. Der skal skabes åbent kig ud over landskabet. Det
vil dog være tilladt med en form for afgrænsende beplantning mellem de enkelte grunde i åben-lav områder, evt. etableret som buskbeplantning imellem
haverne i stedet for formklippede hække. Hegn kan placeres som spredte
træer og buske, gruppering af træer og buske eller træer og buske på række
i skel i en sammenhængende længde samt suppleres af let trådhegn på indvendig side.
Ud mod delområde D må der for åben-lav bebyggelse udelukkende afgrænses med let trådhegn i en højde af maks. 1,20 m. For at sikre et ensartet udtryk må trådhegnene kun opsættes med træstolper i træets naturlige farve.

Principsnit af overdrev.

Eksempel på forsinkelsesbassin i kuperet terræn.
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Fra venstre: Spredte træer og buske, gruppering af træer og buske, træer og buske
på række i skel.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde
1.1.106.B: Boligformål. Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse f.eks. rækkehuse, dobbelthuse og lign. Offentlige og private servicefunktioner, liberale
erhverv og lignende erhverv, der ikke er til gene og kan indpasses, så områdets karakter af boligområde ikke ændres.
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten
beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres
i mere end 2 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.
grundstørrelse mindst: 700 m² for åben-lav bebyggelse og 350 m² for tætlav bebyggelse.
Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.
Retningslinje for geologisk værdifulde områder
Den vestlige del af området er i Kommuneplan 2015 udpeget som geologisk
værdifulde område. Inden for områder udpeget som værdifulde geologiske områder skal byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning,
kystsikring mm. søges udformet, så de understøtter landskabets dannelsesformer. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning mv., som kan sløre de
geologiske landskabstræk, skal så vidt muligt undgås. Lokaliteter med synlige jordlag (geologiske profiler), der særlig tydeligt afspejler landskabets
opbygning og tilblivelse, skal søges bevaret og beskyttet. Området omfatter
i hovedtræk bunden af Fladstendalen og skråningerne og nogle arealer, der
ligger oven for dalskråningerne. Den del af lokalplanområdet, som ligger inden for udpegningen, ligger på det flade plateau oven for dalskråningen. Kun
minimal terrænregulering er tilladt. Skråningerne med de tydelige geologiske profiler ned mod Aabenraa ligger uden for lokalplanområdet og friholdes
derved for byggeri og anlæg, der kan skade deres værdi. Områder, hvor der
må opføres bebyggelse, ligger yderligere 20 meter fra lokalplangrænsen, og
skråningerne og er udlagt til naturpræget område. Det er således vurderet,
at der er taget de hensyn til formålet med retningslinjen for geologisk værdifulde områder i Kommuneplan 2015.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af Lokalplan nr. 056 - Boligområde ved Stolligvej,
Aabenaa, der fastsætter anvendelsen til blandet åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse fastlagt i delområder, som ikke stemmer overens med bebyggelsesplanen i denne lokalplan. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes en ny
lokalplan, som erstatter Lokalplan nr. 056.

Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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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 gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation
i vejlovens §§ 99-102. Uddybende beskrivelse af betingelser for ekspropriation og processuelle regler for ekspropriation fremgår af Erhvervsstyrelsens
vejledning om ekspropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning
om ekspropriation efter vejloven.

Vej og trafik
Vejadgang etableres fra Stolligvej. Denne har tilslutning til Haderslevvej,
hvorfra der er god adgang til Aabenraa by og motorvej E45. Adgang til områdecenter Løjt Kirkeby sker dog ad mindre veje. Tilslutningen til Haderslevvej vil på sigt skulle trafiksikres.
Området betjenes af skolebusrute og bybusrute 3, som pt. kun passerer området i en retning.
Forøget trafik, som følger af bosætning, vil medføre forøgelse af trafikstøj
langs Stolligvej – dels for nuværende beboere og dels for kommende beboere. Trafikken kan øges fra cirka 1.100 køretøjer til cirka 1.300 køretøjer. (4
køreture pr. døgn pr. bolig).
Sænkning af maks. hastighed fra 80 km/t til 60 km/t eller lavere kan mindske støjpåvirkning og øge trafiksikkerheden på strækningen. Dermed også
lavere støjniveau. Boligerne ligger dog i god afstand til Stolligvej i forhold til
støjpåvirkning fra trafikken. De lave jordvolde, der kan etableres langs cykelstien, medvirker kun i begrænset omfang til støjdæmpning.
Det kan blive relevant på sigt at tilslutte området via stiforbindelse mod syd
med tilknytning til Stennevej.

Arkæologi
Der er foretaget prøvegravning og påfundet 3 områder, der skal udgraves,
inden anlæg påbegyndes. Kortet viser blot de tre udgravningsområder markeret med rød stiplet signatur. Såfremt områderne friholdes for bebyggelse,
skal de ikke udgraves forud for etablering af lokalplanområdet

.

D
B

A

C

D
P

Byggefelt 1

Arkæologiske interesseområder vist med rød stiplet linje.
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Museet Sønderjylland vurderer, at der er meget høj risiko for at støde på
væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for den del
sydvestlige af planområdet, som ikke er forundersøgt. Museet anbefaler
derfor en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde. Forundersøgelsen
vil kunne afsløre, om der findes væsentlige, jordfaste fortidsminder i den del
af planområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden
de ødelægges ved anlægsarbejdet.

Miljø
Jordforurening
Området har altid været anvendt som landbrugsjord, hvorfor risikoen for at
støde på jordforurening er meget lille. Bebyggelsen vil ikke medføre væsentlig risiko for jordforurening, idet opvarmning ikke sker ved brug af oliefyr og
lignende. Lokalplanen kan ikke forbyde brug af pesticider. Da landbrugsarealet blev benyttet til landbrugsdrift, kan der være anvendt pesticider.
Området ligger i byzone og er derfor områdeklassificeret. På grund af at området kun har været beliggende i byzone siden 2019, har kommunen udtaget
det fra analysepligten. Bortskaffelse af overskudsjord fra området skal derfor
anmeldes, men der skal ikke tages prøver af jorden til kemisk analyse.
Grundvandsbeskyttelse
Et meget begrænset område i lokalplanens vestlige del er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Det vurderes dog ikke at
have betydning for planlægningen, da området ikke bebygges.
Bebyggelsen medfører ikke et ekstraordinært vandforbrug. Der er registreret
en boring på matriklen. Det drejer sig om DGU nr.: 160.169, der er registreret som en DAPCO boring (shot hole), og som derfor bør være sløjfet.
Hvis boringen viser sig ikke at være sløjfet, skal den sløjfes af en autoriseret
brøndborer efter gældende regler.

Natur
Natura 2000
Området ligger i afstand af 700 meter fra nærmeste Natura 2000-område og
vil på ikke påvirke dette negativt.
Det drejer sig om skovarealer 700 meter syd og vest for lokalplanområdet,
som er udpeget som Natura 2000-områder. Der er bufferzoner på 500 meter
af hensyn til beskyttelse mod lokalt nedfald af luftbåren kvælstof fra landbrugsejendomme og beskyttelse mod negativ påvirkning af fauna og flora i
disse områder. Lokalplanen ligger uden for bufferzonen.
Grønt Danmarkskort
Området ligger lige uden for område udpeget som økologiske forbindelseslinje i Kommuneplan 2015 - Jørgensgård skov og Fladstendalen.
Bilag IV-arter
Området ligger i nærhed til de sammenhængende skovområder rundt om
Aabenraa. Der findes et rigt fugle- og dyreliv i skovene og langs skovbrynet.
Bebyggelsen opføres på de åbne marker nord for skoven. Disse marker har
hidtil været dyrket og ikke rummet dyreliv i væsentligt omfang. Med bebyggelsen følger grønne kiler og flere træ- og buskbeplantninger, som kan
danne grundlag for yderligere spredning af dyrelivet frem for de nuværende
dyrkede marker. Der er inden for lokalplanområdet ingen vandhuller, og der
er ikke påfundet andre levesteder for f.eks. bilag IV-dyrearter; padder, visse
fuglearter og flagermus.
Der er ingen padderegistreringer i skoven syd for udstykningen, ej heller på
selve udstykningsområdet. I øvrige intet kendskab til specielle arter.
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Naturbeskyttelse
Hovedparten af området er omfattet af en skovbyggelinje efter Naturbeskyttelseslovens § 17. Skovbyggelinjen skal beskytte skovbrynene mod visuelle
og fysiske forandringer. Bebyggelse skal efter naturbeskyttelsesloven holdes
i en afstand af mindst 300 meter til skovbrynene. Byggeområder i lokalplanen ligger mellem 30 og 100 meter fra de skovarealer, som udløser skovbyggelinje. Der søges om reduktion af skovbyggelinjen for byggeområderne
i delområde A, B, C og byggefelt for fælleshuset ved søen i forbindelse med
projektet. Del af delområde B ligger uden for skovbyggelinjen.

Lokalplanområdet er vist med hvide prikker. Det grønne område er skovbyggelinjen.

Kystnærhedszonen
Planområdet ligger, ligesom store dele af Aabenraa by, inden for 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. Lokalplanen giver ikke mulighed for
byggeri med mere end 1 etage. Området er pt. ubebygget og er omgivet af
spredt bebyggelse, skov og marker, hvilket vil betyde en ændring af områdets udtryk i forhold til den nuværende karakter. Området adskilles visuelt
fra kysten af det stærkt kuperede landskab og Jørgensgård Skov og vurderes
derfor ikke at påvirke oplevelsen af kystlandskabet set fra vandet/kysten.
Landskabelig værdi
Området er ikke udpeget som område med høj landskabelig værdi. Området
støder op til områder med høj landskabelig værdi. Grundet bebyggelsens
lave højde vil den næppe medføre nogen større påvirkning.
Lokalplanområdet grænser op til fredning af Fladstendalen. Desuden ligger
lokalplanområdet i kystnærhedszone, grænser op til større sammenhængende landskaber og omkranses af værdifulde kystlandskaber og værdifulde
landskaber.
Geologiske forhold
Den vestligste fjerdedel af området er udpeget som værdifuldt geologisk
område. Det værdifulde geologiske område omfatter i hovedtræk bunden af
Fladstendalen og skråningerne og nogle arealer, der ligger oven for dalskråningerne. Den del af lokalplanområdet, som ligger inden for udpegningen,
ligger oven for dalskråningen. Kun minimal terrænregulering er tilladt.
Skråningerne ned mod Aabenraa friholdes for byggeri.
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Fortidsminder
Området støder op til den fredede brostensbelagte vejstrækning Dimen. Fortidsmindet er omfattet af Museumslovens §29e. Der er fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter omkring vejen efter Naturbeskyttelseslovens § 18.
Bebyggelsen er trukket væk fra Dimen med en afstand på mindst 60 meter
fra vejmidte af Dimen. Arealet mellem vej og bebyggelse udlægges som del
af det sammenhængende skovbrynsmotiv i området langs Stolligvej.

Lokalplanområdet er vist med hvide prikker. Det lyserøde område er byggelinie omkring det fredede fortidsminde omkring Dimen.

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra
fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der
må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Ændringer af
tilstanden inden for 100 meter fra fortidsmindet forudsætter fra dispensation
fra naturbeskyttelseslovens §18 eller at beskyttelseslinjen reduceres. Det er
aktuelt med reduktion fra 100 meter til 60 meter for at kunne realisere den
vestligste del af bebyggelsen i byggefelt A.
Kommunen er myndighed forhold til dispensation fra §18 med Slots- og Kulturstyrelsen som obligatorisk høringspart. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed ved ansøgning om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjer. Der er
generelt restriktiv praksis i forhold til dispensation og reduktion fra fortidsmindebeskyttelseslinje.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 56 vedtaget af Aabenraa Byråd den 30.
januar 2019, der i § 13.1 der fastsætter, at bebyggelse ikke må tages i brug
før denne er tilsluttet er kollektiv varmeforsyning. Denne bestemmelse videreføres i nærværende Lokalplan nr. 140, idet §13.1 i Lokalplan nr. 56 ikke
aflyses, men opretholdes når den øvrige Lokalplan 56 aflyses.
Området er beliggende uden for varmeplanens område.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i Arwos' vandforsyningsområde. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan 2018-22. Området er planlagt separatkloakeret.
Lokalplanen giver mulighed for afvanding til åbne grøfter, og der er reserveret arealer til regnvandssø/-bassin, ligesom der gives mulighed for anvendelse af regnvand til toiletskyl og vask for at mindske mængden af regnvand,
der skal afledes. Endvidere kan der efter ansøgning til Aabenraa Kommune
gives tilladelse til nedsivning af regn- og overfladevand.
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Affald
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere m.v.
i henhold til gældende regulativ. Jf. den nye Affaldsbekendtgørelse vil der
i fremtiden være krav til udsortering af flere fraktioner end i dag. Det skal
derfor sikres at der er plads til flere beholdere fremover.

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.

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

2.

Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3.

Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplanen er screenet og det er vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lokalplanen
omfatter et område på cirka 17 ha, men fastlægger ikke rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
Lokalplanen er dog vurderet at kunne indvirke væsentligt på miljøet på følgende punk-ter:
1. Befolkning; (levevilkår) - trafik
2. Befolkning; (sundhed) - trafikstøj
3. Kulturhistorie, - den brolagte vej Dimen
4. Natur; beskyttede arter (herunder beskyttede arter opført i EU-habitatdirektivets bilag IV) og naturområder (naturbeskyttelseslovens §3).
Planen er derfor vurderet at være omfattet af pkt. 3, jf. lovens §4, stk. 2, jf.
bilag nr. 2 og skal miljøvurderes. Der er således udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.
Miljøvurderingen fremgår af bilag sidst i dette hæfte. Her under er et Ikke-teknisk resumé.

Ikke-teknisk resumé
1. Trafik
De nye boliger vil blive vejbetjent fra nye interne boligveje i lokalplanområdet, som tilsluttes Stolligvej i områdets nordlige kant.
Stolligvej har en kørebanebredde på 6 meter. Der er enkelte landbrugs- og
beboelses-ejendomme langs vejen, og der er en del landbrugstrafik på vejen. Der kører i dag ca. 1100 biler på denne del af Stolligvej og cirka 10 % af
trafikken udgøres af landbrugs- og lastbiltrafik.
De planlagte ca. 90 boliger inden for lokalplanområdet kan forventes at medføre op til 310 biler i døgnet på Stolligvej. Dertil kommer kumulative virkninger fra det planlagte boligområde til 20 boliger inden for lokalplan nr. 115
beliggende længere mod vest, hvor der forventes op til yderligere 80-100
biler. Endelig kan det forventes at trafikken stiger med 1 % årligt.
Langt størstedelen af trafikken til og fra de to planlagte boligområder forventes at foregå mod vest mod Haderslevvej. Ved en fremskrivning af trafikken
forventes som følge heraf på op til ca. 1.360 biler i døgnet øst for indkørslen
til lokalplanområde nr. 140 og 1.660 biler i døgnet vest for indkørslen.
Det vurderes, at Stolligvej og krydset ved Haderslevvej kan afvikle den forøgede trafik uden betydelige problemer. På Stolligvej bør hastigheden dog
skiltes ned til 60 km/t på strækningen ud for de planlagte boligområder af
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hensyn til det let kurvede forløb og vejens bredde.
Stolligvej er forholdsvis smal og af trafiksikkerhedsmæssige grunde vurderes
det, at der kan blive behov for at udvide kørebanen og anlægge en sti langs
Stolligvej, som reserveret i lokalplan nr. 140 og i sammenhæng med sti forbi
lokalplan nr. 115 og frem til Haderslevvej, hvor der kan ske tilslutning til den
separate sti langs Haderslevvej.
Ved Brunbjergvej, hvor lette trafikanter skal krydse Stolligvej bør krydsning
tydeliggøres ved skiltning, ændret belægning og/eller afstribning.

2. Trafikstøj
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er Lden 58 dB for
planlægning til nye boligområder langs veje.
Der er forholdsvis få beboelser langs den vestlige del af Stolligvej. Hovedparten af boligerne langs vejene i området er ikke belastet af vejtrafikstøj i dag,
da der er beskeden trafik på vejene.
Der er foretaget støjberegninger af Sweco. Sammen med trafikken til boligområdet i lokalplan nr. 115, viser støjberegningerne, at kurven for 58 dB varierer lidt med en afstand på ca. 22 meter fra vejmidten inden for lokalplan
nr. 140. Dette er baseret på den nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.
Ved nedsættelse af hastigheden på strækningen til 60 km/t vil 58 dB-kurven
ligge i en afstand af ca. 16 meter fra vejmidten.
Det samlede fremtidige støjniveau langs Stolligvej som følge af realiseringen
af de to boligområder og fremskrivning af trafikken vil stige i størrelsesordenen 1 dB og dermed ikke være væsentligt anderledes end den nuværende
situation for de eksisterende beboelser. Dette vurderes at være uvæsentlige
ændringer, der ikke vil være hørbare.
I forhold til de planlagte nye boliger inden for lokalplan nr. 140 vurderes det
på baggrund af støjberegningerne, at boligerne ikke vil være støjbelastede
over grænseværdien på 58 dB, da boligerne ligger i afstand fra Stolligvej.
Grænseværdien vil ikke overskrides ved boligerne ved den nuværende hastighed på 80 km/t på Stolligvej, men vil være endnu lavere ved en sænkning af hastighedsgrænsen til 60 km/t.
For boliger langs Haderslevvej vil der ikke opleves nogen hørbar ændring i
støjniveauet som følge af realisering af de to boligområder.

3. Kulturhistorie – fredet fortidsminde
Lokalplan nr. 140 giver mulighed for placering af tæt-lav boliger i planområdets vestlige del, hvor enkelte bygninger ligger inden for 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje til et fredet fortidsminde i form af den brostensbelagte vej, Dimen.
Hensigten med beskyttelseslinjen er at sikre fortidsminderne som landskabselementer og at fastholde indsyn og udkig til fortidsmindet.
Den ubebyggede del, der ligger mellem bebyggelsen og Dimen udlægges til
grønt fæl-lesareal, som anlægges som åbent græsareal uden bebyggelse,
tæt beplantning eller andet, der ville kunne virke afskærmende for udsynet
og indkigget til fortidsmindet. Indkigget til Dimen skærmes allerede i dag af
eksisterende boligbebyggelse (Dimen nr. 58) og eksisterende beplantning.
Vejen fremtræder således ikke som et markant element i landskabet, og kan
knapt anes fra Stolligvej og fra lokalplanområdet.
Det vurderes, at lokalplan nr. 140 ikke vil have en væsentlig indvirkning på
fortidsmindet eller hensigten med beskyttelseslinjen, idet fortidsmindets nuværende kulturhistoriske og landskabelige værdi bevares uændret.
Realiseringen af lokalplanen forudsætter dispensation fra beskyttelseslinjen
fra Aabenraa Kommune i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18 til ændring
af tilstanden inden for beskyttelseslinjen.
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4. Natur
Samlet set er det for effekter på natur og dyreliv vurderet at:
Planerne vil kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for det nærmeste Natura 2000-område nr. 96, uden indvirkning
på opfyldelse af Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger og uden
skadelig virkning på Natura 2000-områdets integritet. Planerne vurderes
desuden ikke - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer - at
påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket
eller Natura 2000-områders integritet væsentligt.
Hverken anlægsfasen eller driften vurderes at medfører en tilstandsændring
af naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Planen kan muligvis medføre at der bliver anvendt mindre sprøjtegifte og gødning på arealet i forhold til den nuværende landbrugsdrift, hvilket kan have en lille positiv
effekt på de § 3-arealer, der modtager vand fra planområdet.
Planen vurderes at have ingen påvirkning på bilag IV-, rødlistede- og fredede arter i anlægsfasen. I driftsfasen vurderes planen at have en lille positiv
påvirkning på bilag IV-arter, rødlistede og fredede arter, da sprøjtning og
næringspåvirkningen i planområdet nedsættes. Områdets økologiske funktionalitet for disse arter vurderes at blive oprethold under både anlægs- og
driftsfasen.
Planen vurderes at være inden for rammen af kommuneplanens retningslinjer for naturområder med særlig naturbeskyttelsesinteresser både i anlægsog driftsfasen.

Afværgende foranstaltninger
Der er ikke identificeret behov for særskilte afværgende foranstaltninger i
planlægningen, end dem der allerede er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.
I miljøvurderingen er der fremhævet opmærksomhed på mulige afværgeforanstaltninger, der afhænger af den konkrete virksomhed, dets konkrete indretning og drift, herunder selve disponering på arealet:

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

2. Trafikstøj
Der foreslås ingen særskilte afværgeforanstaltninger.

3. Kulturhistorie - Fredet Fortidsminde
For realisering af lokalplanen skal der opnås dispensation fra Aabenraa Kommune i forhold til planens påvirkning af området inden Dimens beskyttelseslinje. Ansøgningen om dispensation skal ske med de nødvendige vilkår, der
bedst sikrer beskyttelsesinteresser i området.

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

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 Naturbeskyttelsesloven
Ændringer af tilstanden inden for 100 meter fra fortidsmindet forudsætter
fra dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18. Kommunen er myndighed,
men skal høre altid høre Slots- og Kulturstyrelsen.

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.

28

Lokalplan nr. 140

Lokalplan 140 - Boligområde ved Dimen
Kortbilag 1
Matrikelkort

Kortbilag

Signaturforklaring
Lokalplanafgrænsning

KORTBILAG 1
LOKALPLANOMRÅDETS
AFGRÆNSNING
DATO: 06.03.2022

29

Lokalplan nr. 140

Kortbilag

D
B

A

C

D
P

Byggefelt 1

Signaturforklaring:

Lokalplanområde
Delområde
Byggefelt
Boligveje
Vej til fælleshus
Cykelsti
Stier

Forsinkelsesbassin jf. § 8.11
Arkælogiske interesseområder
Beplantningsbælte, jf. § 8.13
Vendemulighed

0

100

200

300m

KORTBILAG 2
DISPOSITIONSPLAN
DATO: 06.03.2022
Dato:

07.03.2022

Mål:

1:5000

Initialer:

klh

Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

31

Lokalplan nr. 140

Kortbilag

N

KORTBILAG 3
VEJLEDENDE ILLUSTRATIONSPLAN
DATO: 06.03.2022

33

Lokalplan nr. 140

Kortbilag

BILAG A
TERRÆNSNIT VED STOLLIGVEJ
DATO: 09.03.2022

35

Forslag til Lokalplan nr. 140
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med
LIFA A/S og A78. Miljøvurderingen er udarbejdet af Cowi.
Offentliggjort den 11. maj 2022.
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
plan@aabenraa.dk
eller
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

