Forslag
Lokalplan nr. 141
Hærvejshuset

Offentlighedsperiode: X. måned 2021 - X. måned 2021.
Fristen for at klage over screeningsafgørelsen er d. X. måned 2021.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en
lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring, inden byrådet
må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Fristen angives på forsiden af forslaget.
Såfremt kommunen har besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering,
hvilket sker på baggrund af en miljøscreening af planerne, kan du klage over
denne afgørelse efter nedenstående klagevejledning.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på www.borger.dk og www.
virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet
den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Indledning
Byrådet har med udgangspunkt i Sundhedspolitikken, Handicap-politikken,
kommunens Vækststrategi ’Sund Vækst’ og Strategi for bæredygtig
udvikling i Aabenraa Kommune, prioriteret etableringen af nye fælles fysiske
rammer for Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse og
Hjælpemiddelhus på Vestergade 14, Rødekro. Visionen er at sørge for, at
borgerne møder en rehabiliterende indsats, i optimale rammer, der sikrer de
bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver selvhjulpne.
Den tidligere skole på Vestergade 14 er nedlagt og bygningerne nedrevet.
Tilbage står kun en skolebygning fra 2003, som skal integreres i den nye
bebyggelse.
Lokalplanen skal sikre mulighed for at der i området kan opføres nyt
byggeri til Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse og
Hjælpemiddelhus som, sammen med den tilbageværende skolebygning fra
2003, skal fremstå som en samlet bebyggelse.
Lokalplanen skal sikre vejadgang fra Vestergade samt gode og sikre forhold
for de cyklende og gående, der fortsat skal have mulighed for at færdes
igennem området.
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. 141 er offentliggjort den XX. måned 20XX.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den XX. måned 20XX til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplan nr. 141
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at der i området kan opføres nyt byggeri til Center for Job &
Uddannelse, Træning & Forebyggelse og Hjælpemiddelhuset, som
sammen skal fremstå som en samlet bebyggelse.
at der udlægges fælles opholdsarealer i området, som indgår i en
samlet helhed med bebyggelsen.
at vejadgang fra Vestergade etableres med en hensigtsmæssig
trafikal afvikling for alle funktionerne i området, og at der er gode
og sikre forhold for de cyklende og gående, der fortsat skal have
mulighed for at færdes igennem området.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikler:
Ejerlav: Lunderup, Rise
Matrikel nr.: del af 94 samt en del af 7000p
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den XX. Måned
20XX udstykkes fra ovenfor nævnte ejendom inden for lokalplanens
område.

2.2

3

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone efter
lokalplanens vedtagelse.

Områdets anvendelse

3.1

I lokalplanområdet må der kun etableres offentlige formål og
offentlige institutioner i form af offentlig administration og
sundhedsinstitutioner.

3.2

Derudover må der i området etableres udendørs anlæg til træning og
rekreative formål.

3.3

Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg
herunder regnvandshåndtering og øvrige anlæg til LAR-løsninger,
samt støjafskærmning.

4
4.1

5

Udstykninger
Ingen grund må udstykkes mindre end 700 m2. Grunde til tekniske
anlæg og områdets forsyning er undtaget fra bestemmelsen.

Veje, stier og parkering
Vejadgang

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vestergade, som i
princippet vist på kortbilag 2. Vejadgang skal etableres med en
bredde på mindst 8 meter.

5.2

Der skal sikres tilstrækkelige oversigtsforhold ved ind- og udkørslen
til Vestergade, jf. betingelse for ibrugtagning, §9.3.
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5.3

Der kan anlægges interne veje inden for lokalplanområdet. Interne
veje skal etableres med en bredde på mindst 6 meter.

5.4

Der skal sikres tilstrækkelig vejadgang til matr. nr. 145 og 722
(Rødekro Vandværk) samt til matrikel nr. 812 og 218 Lunderup, Rise
ved den nordlige del af området.
Der skal sikres stiadgang for gående og cyklende, i princippet som
vist på kortbilag 2. Stien skal etableres med en bredde på mindst 4,5
meter.

5.6

Ved permeable belægninger skal der sikres tilgængelighed for alle.

5.8

6

50 meter

30 meter

Arealer som er belastede
af hhv. trafikstøj og/ eller
vibrationer fra jernbanen.

Stiforbindelse

5.5

5.7

100 meter

AABENRAA KOMMUNE

Parkering
Der skal etableres nye parkeringsarealer i forbindelse med byggeriet.
Der skal anlægges parkeringspladser i henhold til kommunens
parkeringsvedtægt.
Vejbyggelinje
Inden for den på kortbilag 2 viste vejbyggelinje langs med
Hellevadvej, må der ikke etableres bebyggelse eller øvrige faste
anlæg. Skilte er dog undtaget herfor. Byggelinjen er fastlagt 20 m.
fra vejmidten.

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
50.

6.2

Bebyggelse må kun opføres inden for det på kortbilag 2 viste
byggefelt. Det samlede etageareal må inden for byggefeltet ikke
overstige 10.000 m².

6.3

Mindre bygninger som f.eks. skure, overdækninger og støttemure
må dog placeres uden for byggefeltet.

6.4

Bygningshøjden for bebyggelse inden for byggefeltet må ikke
overstige 15 m.

6.5

Bygningshøjden for bebyggelse uden for byggefeltet må ikke
overstige 5 meter.

6.6

Såfremt der opføres bebyggelse indenfor 50 meter fra jernbanen,
skal det sikres at ny bebyggelse og udearealer kan overholde
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, jf. betingelse for
ibrugtagning, §9.4.

6.7

Såfremt der opføres bebyggelse indenfor 100 meter fra Hellevadvej
eller indenfor 30 meter fra Vestergade, skal det sikres ny
bebyggelse og udearealer kan overholde Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier, jf. betingelse for ibrugtagning, §9.4.
Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Bebyggelsens ydre fremtræden
Facader og tage

6

7.1

Facader må kun fremstå som teglstensmure, natursten, som
pudsede eller vandskurede facader, facader i træ, fibercement, beton
eller metal eller en kombination af disse.

7.2

Mindre bygningspartier kan fremstå i andre materialer.

7.3

Tage med hældning skal fremstå med tagsten, tagpap,
fibercementplader eller metalplader. Tagenes farve skal være røde,
sorte eller grå.
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7.4

Flade tage skal udføres med tagpap.

7.5

Både flade tage og hældningstage må endvidere udføres som grønne
sedumtage med beplantning.

7.6

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

7.7

Facader på bebyggelse inden for en afstand på 50 meter af
jernbanen, 100 meter af Hellevadvej og 30 meter af Vestergade skal
sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes inde i
bebyggelsen, jf. betingelse for ibrugtagning, §9.4.
Skilte

7.8

Skiltning må ske på bygninger og på terræn. Skilte på bygninger må
dog ikke placeres over bebyggelsens sternkant.

7.9

Der må opsættes én skiltepylon ved indkørslen til området.
Skiltepylonen skal placeres således at den ikke hindrer
oversigtsforholdene ved ind- og udkørsel til området. Skiltepylonens
højde må være op til 2,5 meter og bredden op til 1 meter

7.10

Ud over ovennævnte skilte må det kun etableres mindre
henvisningsskilte med en højde på op til 1 meter. Færdselstavler er
dog undtaget herfor.
Solenergianlæg

7.11

Der kan etableres energiproducerende anlæg i form af solceller og
solfangere eller lignende på tage og facader.

7.12

Energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere skal
udføres med anti-refleksglas. Der må ikke benyttes reflekterende
materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for
omgivelserne.

7.13

Solenergianlæg på facader skal etableres plant med facaden.

7.14

Ved placering af solenergianlæg på tagflader med en hældning på
under 10 grader, må anlægget højst rage 1 meter op over tagets
højeste punkt.

7.15

Ved placering af solenergianlæg på skrånende tagflader over 10
grader, skal anlægget placeres parallelt med tagfladens hældning.
Det forudsættes at højden over tagfladen skal holdes under
murkronen.

7.16

Solenergianlæg skal placeres mindst 1 meter fra tagkanten.

8

Ubebyggede arealer
Regnvandshåndtering

8.1

Inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) må der ikke
ske nedsivning af regnvand fra befæstede arealer som parkering og
veje.

8.2

Alle veje og øvrige færdsels- og parkeringsarealer inden for Område
med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og BNBO skal anlægges
med fast impermeabel belægning og overfladevand skal opsamles,
evt. med høj kant.

8.3

I den sydøstlige del af grunden, som er uden for det boringsnære
beskyttelsesområde (BNBO), kan der kun nedsives tagvand og
overfladevand fra befæstede arealer som ikke benyttes af biler. Der
kan nedsives på overfladen eller i en underjordisk løsning (f.eks.
faskiner).*
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8.4

Der kan etableres forsinkelse af overfladevand på hele grunden
såfremt det, inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO),
etableres med tæt og uigennemtrængelig membran/materiale, og
der ikke er risiko for nedsivning. *

8.5

Befæstelsesgraden for lokalplanområdet må maksimalt være 0,6.
Grønne tage kan reducere det bebyggede areals andel af det
befæstede areal.

8.6

* Løsningen skal dimensioneres
til en 10-årshændelse, og
der skal tages stilling til
hvor vandet ledes hen i en
ekstrem situation som f.eks. en
100-årshændelse.

AABENRAA KOMMUNE

Terrænregulering
Terræn må kun reguleres med +/- 2,5 meter. Der må ikke
terrænreguleres nærmere lokalplanområdets afgrænsning end
0,5 meter. Dette gælder dog ikke ved etablering af jordvolde og
regnvandsbassiner.
Opholdsarealer

8.7

Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 10 %
af etagearealet.

8.8

Udendørs opholdsarealer må etableres på terræn og/eller på
tagflader.

8.9

Der må etableres anlæg til træning og rekreative formål som en del
af de udendørs opholdsarealer.

8.10

Udendørs opholdsarealer skal placeres og afskærmes på en sådan
måde, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes i
de udendørs opholdsarealer, jf. betingelse for ibrugtagning, §9.4.
Beplantning

8.11

Ubebyggede arealer, som ikke befæstes, skal anlægges med græs
eller anden beplantning.

8.12

Det skal sikres, at græs / bunddækket holdes under 0,75 m ved indog udkørslen ved Vestergade og at placering af træer ikke hindrer
oversigtsforholdene i forbindelse med ind- og udkørsel til området.
Oplag

8.13

Affaldsstationer og udendørs oplag skal afskærmes mod
omgivelserne med beplantning, begrønnede trådhegn eller fast mur
i samme materiale og farve som bebyggelsen, så de ikke er synlige
fra de interne veje.

8.14

Opbevaring af olie m.v. skal ske på befæstede arealer med
opsamling af overfladevand.
Belysning

Det boringsnære
beskyttelsesområde (BNBO)
omkring vandboringen ved
Rødekro Vandværk.

8

8.15

Der skal tilvejebringes belysning af vej- og parkeringsarealer.
Belysningsarmaturer må, uanset om de etableres som fritstående
eller som væghængte lamper, ikke have en lyspunkthøjde over 6
meter fra terræn.

8.16

Der skal tilvejebringes belysning af stier og opholdsområder.
Belysningsarmaturer må, uanset om de etableres som fritstående
eller som væghængte lamper, ikke have en lyspunkthøjde over 4
meter fra terræn.

Lokalplan nr. 141

Lokalplanbestemmelser

9

Forudsætninger for ibrugtagning

9.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret fællesanlæg
i form af relevant håndtering af regnvand, jf. §§8.1 - 8.5.

9.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret fællesanlæg
i form af de i §5.7 nævnte parkeringspladser.

9.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før oversigtsforholdene ved indog udkørslen til Vestergade er sikret, jf. §§5.2, 7.9 og 8.12.

9.4

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret at bebyggelse
og udendørs opholdsarealer jf. §§6.7, 6.8, 7.7 og 8.9 kan overholde
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafik, jernbaner
og vibrationer. Såfremt der opføres bebyggelse indenfor 50 meter
fra jernbanen, skal det sikres at ny bebyggelse og udearealer kan
overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Såfremt
der opføres bebyggelse indenfor 100 meter fra Hellevadvej eller
indenfor 30 meter fra Vestergade, skal det sikres ny bebyggelse og
udearealer kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Støjafskærmning kan udføres med højde ned til 2,5 meter såfremt
den placeres tættere på vejen end 4 meter. Støjgrænsen gælder
både på udendørs opholdsarealer og de facader, der vender ud mod
Hellevadvej, jernbanen og Vestergade. Støjskærmen/ jordvolden skal
etableres i et omfang, der sikrer at hele lokalplanområdet er dækket
i en grad hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.
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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. X er vedtaget af Aabenraa byråd den xx. måned
20XX.

Forslaget er offentliggjort den xx. måned 20XX.

Jan Riber Jakobsen
Borgmester 		
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Tom Ahmt
Kommunaldirektør
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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet ligger på Vestergade i kanten af Rødekro bymidte, lige
vest for jernbanen og lige nord for Rødekro Station, hvor der dog ikke er
elevator til kørestolsbrugere. Området har et busstoppested og er i en gåafstand på 300 meter til butikkerne i bymidten. Nord og vest for lokalplanområdet er der udbygget med boligområder.

Eksisterende forhold
Området har tidligere været benyttet til Rødekro Skole, musikskole, SFO
m.v. som i dag er nedrevet. Tilbage står undervisningsbygningen fra 2003,
som skal genanvendes i det nye projekt. Lokalplanområdet er på ca. 27.500
m².
Området har mildt kuperet terræn. Der er ikke større bebyggelsesmæssige
udfordringer i forhold til terræn. Grunden består af to plateauer, hvor det
nedre er ca. kote 45 og det øvre er i kote 47.
Tilkørselsforholde er vanskelige for større køretøjer, da ejendommen er beliggende på en blind stikvej med flere 90 graders sving forbi parkeringspladsen ved Rødekro Bibliotek.
Mod Hellevadvej er der nogen kratbevoksning og kraftigere beplantning,
mens området mod jernbanen fremstår med en støjskærm mod sydøst og
kratbevoksning mod nordøst.

Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
Lokalplanområdet omfatter det meste af matrikel 94 Lunderup, Rise på nær
et område mod biblioteket på vestsiden. Lokalplanområde omfatter også
en del af matrikel 7000p, som er den sydlige del af indkørsel og parkering
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til biblioteket. Mod øst afgrænses området af jernbanen til Rødekro Station,
mod nord af Hellevadvej og mod syd af Vestergade.
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone ved lokalplanens vedtagelse.

Områdets anvendelse
Området er udlagt til offentlige formål. Specifikt kan området f.eks. anvendes til skole, fritidshjem, bibliotek, ungdomshus, offentlige institutioner,
bypark og lignende offentlige formål. Området skal fremover anvendes til
offentlige formål i form af Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse og Hjælpemiddelhus, og anvendes altså fortsat til offentlige formål og
offentlige institutioner.

Udstykning
Der må ske udstykning, matrikulering og arealoverførsel. Ingen grund må
udstykkes mindre end 700 m2. Grunde til tekniske anlæg og områdets forsyning er undtaget fra lokalplanens krav om mindste grundstørrelse.

Veje, stier og parkering
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vestergade, som vist på kortbilag
2. Der kan anlægges interne veje inden for lokalplanområdet. Der skal sikres
tilstrækkelig vejadgang til matr. nr. 145 og 722 (Rødekro Vandværk) samt til
matrikel nr. 812 og 218 Lunderup, Rise ved den nordlige del af området. Der
skal etableres nye parkeringsarealer i forbindelse med byggeriet. Der skal
anlægges parkeringspladser i henhold til kommunens parkeringsvedtægt.
Der skal sikres stiadgang for gående og cyklende gennem området, i princippet som vist på kortbilag 2. Ved permeable belægninger skal der sikres
tilgængelighed for alle.
BIRDSVIEW - HÆRVEJSHUSET

Inden for den på kortbilag 2 viste vejbyggelinje langs med Hellevadvej, må
der ikke etableres bebyggelse eller øvrige faste anlæg. Skilte er dog undtaget herfor. Byggelinjen er fastlagt 20 m. fra vejmidten.

Illustrationsplan af en mulig fremtidig udformning af byggeriet.
Totalentreprise
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Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. Det
samlede etageareal for byggefeltet må ikke overstige 10.000 m². Mindre
bygninger som f.eks. skure, overdækninger og støttemure må dog placeres
uden for byggefeltet. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må
ikke overstige 50.
Bygningshøjden for bebyggelse inden for byggefeltet må ikke overstige 15
m. Bygningshøjden for bebyggelse uden for byggefeltet må ikke overstige 5
meter.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Facader og tage
Facader skal fremstå som teglstensmure, natursten, som pudsede eller
vandskurede facader, facader i træ, fibercement, beton eller metal eller en
kombination af disse. Mindre bygningspartier kan fremstå i andre materialer.
Tage med hældning skal fremstå med tagsten, tagpap, fibercementplader
eller metalplader. Tagenes farve skal være røde, sorte eller grå. Flade tage
skal udføres med tagpap. Både flade tage og hældningstage må endvidere
udføres som grønne sedumtage med beplantning. Til facade- og tagbeklædning må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anledning til
væsentlige gener for omgivelserne.
Genbrug eller delvis genbrug af materialer fra den gamle Rødekro Skole, kan
også indgå som elementer.

Skilte
Skiltning må ske på bygninger og på terræn. Skilte på bygninger må dog
ikke placeres over bebyggelsens sternkant.
Der må opsættes én skiltepylon ved indkørslen til området. Skiltepylonen
skal placeres således at den ikke hindrer oversigtsforholdene ved ind- og
udkørsel til området. Skiltepylonens højde må være op til 2,5 meter og bredden op til 1 meter
Ud over ovennævnte skilte må det kun etableres mindre henvisningsskilte
med en højde på op til 1 meter. Færdselstavler er dog undtaget herfor.

Solenergianlæg
Der kan etableres energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere eller lignende på tage og facader. Energiproducerende anlæg i form af
solceller og solfangere skal være anti-refleksglas. Der må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne.
Solenergianlæg på facader skal etableres plant med facaden. Ved placering
af solenergianlæg på tagflader med en hældning på under 10 grader, må
anlægget højst rage 1 meter op over tagets højeste punkt.
Ved placering af solenergianlæg på skrånende tagflader over 10 grader, skal
anlægget placeres plant på tagfladen og følge tagets hældning. Det forudsættes at højden over tagfladen skal holdes under murkronen. Solenergianlæg skal placeres mindst 1 meter fra tagkanten.

Ubebyggede arealer
Regnvandshåndtering
Inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) må der ikke ske nedsivning af regnvand fra befæstede arealer som parkering og veje.
Alle veje og øvrige færdsels- og parkeringsarealer inden for det boringsnære
beskyttelsesområde (BNBO) og område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD) skal anlægges med fast impermeabel belægning og overfladevand
skal opsamles, jf. § 8.1.
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I den sydøstlige del af grunden, som er uden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), kan der nedsives tagvand og overfladevand fra befæstede arealer som ikke benyttes af biler. Der kan nedsives på overfladen eller
i en underjordisk løsning (f.eks. faskiner). Der kan etableres forsinkelse af
overfladevand på hele grunden såfremt anlægget, inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), etableres med tæt og uigennemtrængelig
membran/materiale, og der ikke er risiko for nedsivning.
Løsningerne skal dimensioneres til en 10-årshændelse, og der skal tages stilling til hvor vandet ledes hen i en ekstrem situation som f.eks. en 100-årshændelse.
Befæstelsesgraden for lokalplanområdet må maksimalt være 0,6. Grønne
tage kan reducere det bebyggede areals andel af det befæstede areal.

Terrænregulering
Terræn må kun reguleres med +/- 1,5 meter. Der må ikke terrænreguleres
nærmere lokalplanområdets afgrænsning end 0,5 meter. Dette gælder dog
ikke ved etablering af jordvolde og regnvandsbassiner.

Opholdsarealer
Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 10 % af etagearealet. Udendørs opholdsarealer må etableres på terræn og/eller på tagflader. Der må etableres anlæg til træning og rekreative formål som en del af
de udendørs opholdsarealer.

Beplantning
Ubebyggede arealer, som ikke befæstes, skal anlægges med græs eller anden beplantning. Det skal sikres, at græs / bunddækket holdes under 0,75 m
ved ind- og udkørslen ved Vestergade og at placering af træer ikke hindrer
oversigtsforholdene i forbindelse med ind- og udkørsel til området.

Oplag
Affaldsstationer og udendørs oplag skal afskærmes mod omgivelserne med
beplantning, begrønnede trådhegn eller fast mur i samme materiale og farve
som bebyggelsen, så de ikke er synlige fra de interne veje. Opbevaring af
olie m.v. skal ske på befæstede arealer med opsamling af overfladevand.

Belysning
Belysning af parkeringsarealer og interne veje skal ske i henhold til Aabenraa
Kommunes belysningspolitik. Belysningsarmaturer må, uanset om de etableres som fritstående eller som væghængte lamper, ikke have en lyspunkthøjde over 6 meter fra terræn.
Der skal tilvejebringes belysning af stier og opholdsområder. Belysningsarmaturer må, uanset om de etableres som fritstående eller som væghængte
lamper, ikke have en lyspunkthøjde over 4 meter fra terræn.

100 meter

Støj
50 meter

30 meter

Arealer som er belastede
af hhv. trafikstøj og/ eller
vibrationer fra jernbanen.
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Grænseværdierne for støj og vibrationer kan ikke forventes overholdt i en
afstand på 50 meter til jernbanen. Her skal der især iagttages den lavfrekvente støj, som jernbanens vibrationer skaber i bebyggelsens konstruktion.
Såfremt der skal opføres bebyggelse indenfor 50 meter fra jernbanen, skal
det derfor sikres at ny bebyggelse kan overholde Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for jernbaner og vibrationer.
Såfremt der skal opføres bebyggelse indenfor 100 meter fra Hellevadvej eller
30 meter fra Vestergade, skal det sikres at bygningerne kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik.
Udendørs opholdsarealer skal placeres og afskærmes på en sådan måde, at
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafik, jernbaner og vibrationer kan overholdes i de udendørs opholdsarealer.
Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanen er omfattet af rammeområde 2.1.020.D og må planlægges til
offentlige formål i form af generelle offentlige formål, Skole, fritidshjem, bibliotek, ungdomshus, offentlige institutioner, bypark o.lign. offentlige formål.
Den maksimale bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Bebyggelseshøjden i området må
ikke overstige 15 m. Mod jernbanen skal der støjafskærmes i nødvendigt
omfang.
Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme.

Forebyggelse af miljøkonflikter
Lokalplanområdet ligger inden for den vejledende konsekvenszone for jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev. I landzone må der ikke ske udlæg af
arealer eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom anvendelse, herunder
etablering af spredt bebyggelse inden for nedenstående vejledende konsekvenszoner, med mindre det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter. Byrådet
tillægger det dog stor betydning, at støjhensyn også varetages i byzone og
sommerhusområder, foruden i landzonen.
Ved miljø- og støjfølsom arealanvendelse forstås bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål, rekreative områder og naturområder m.v.
Også andre anvendelsesformål kan i større eller mindre grad være miljøfølsomme, f.eks. kontorformål og visse erhvervstyper samt campingpladser.
Der kan ske udlæg af areal eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom arealanvendelse eller etablering af spredt bebyggelse inden for konsekvensområder og -zoner, hvis der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. De afhjælpende foranstaltninger skal sikre, at miljøpåvirkningen reduceres, f.eks.
i form af støjafskærmning omkring støjkilden. Udnyttelse af lokalplanområdet kan dermed kun ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for støj.
Der stilles derfor i nærværende lokalplan krav til afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med trafik- og togstøj samt vibrationer fra Hellevadvej og
jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev.
Vejtrafikstøj beregnet på
terræn, uden støjskærm.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Der er ingen eksisterende lokalplan for området.

Servitutter
Lokalplanen ophæver ingen servitutter.

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast 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.
Vejtrafikstøj beregnet på 2. sal,
uden støjskærm.
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Vej og trafik
Lokalplanen muliggør, at indkørslen ved Vestergade udvides til at kunne
håndtere tungere trafik i form af lastbilkørsel. Vejarealet skal indrettes, så
der ikke opstår farlige situationer mellem bilister og bløde trafikanter.
Oversigtsforholdene ved udkørsel til Vestergade sikres i lokalplanen ved en
ibrugtagningsbestemmelse.

Arkæologi
Der er ikke registeret fortidsminder inden for området, der i dag er bebygget
med Rødekro Skole/ Hærvejsskolen. Historiske luftfotos viser at området
tidligere har været bebygget med adskillige gårde og huse. På reliefkort ses
det at idrætspladsen er planeret. Det formodes at byggeri og planering har
destrueret evt. fortidsminder. På baggrund af ovenstående vurderer Museet,
at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er
minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet
alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg,
skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001)
omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum
Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres.
Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Natur
Natura 2000-områder
Området ligger i afstand på 1,7 kilometer til Natura 2000-området Bolderslev Skov og Uge Skov. Den ændrede bebyggelse i planområdet antages ikke
at kunne påvirke skovområdet og de beskyttelsesinteresser, der knytter sig
hertil.

Bilag IV-arter
Det vurderes, at der inden for området og i nærheden heraf, ikke er yngleog levesteder for dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanområdet er omgivet af tæt bymæssig bebyggelse på alle sider og området
fremstår med befæstede og bebyggede arealer.

Naturbeskyttelse
Området ligger uden for områder omfattet af skovbyggelinje. Området ligger
i afstand på 600 meter til et område med en mindre sø ved Ribevej. Det er
vurderet at lokalplanområdet ikke vil medføre en påvirkning af i disse, hverken i form af udtørring eller vandtilførsel.

Miljø
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger indenfor for område med særlige drikkevandinteresser (OSD). Området ligger også indenfor for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for boringerne ved Rødekro Vandværk. Da der ikke sker en
ændring i områdets anvendelse, vurderes det, at der ikke vil ske ændringer i
forureningsrisikoen eller i risiko for formindsket grundvandsdannelse. Lokalplanen indeholder krav om relevante afværge-foranstaltninger, så nedsivning
af lettere forurenet overfladevand undgås.

Jordforurening
Det boringsnære
beskyttelsesområde (BNBO)
omkring vandboringen ved
Rødekro Vandværk.
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Der er ikke konstateret jordforurening i området, hverken på vidensniveau 1
eller 2. Området er områdeklassificeret efter jordforureningsloven.
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Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Aabenraa Kommune. Der er tilslutningspligt og forbud mod nyetablering af elvarme i eks. og ny bebyggelse.
Kommunen skal dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning, når bebyggelsen
opføres som en lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås huse,
hvor der kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i til en
hver til gældende bygningsreglement, p.t. BR15. Jf. Planlovens § 19 stk. 4.

Vandforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i forsyningsområdet for Rødekro Vandværk.
Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2018-21 - delopland
ARk50. Området er i dag separatkloakeret. Da ledningen for afledning af
regnvand ikke er tilstrækkeligt stor til en fuldstændig afvanding af ejendommen, vil det derfor være nødvendigt at lave anlæg til tilbageholdelse af
regnvand på grunden. Regnvand må ikke nedsives inden for det boringsnære
beskyttelsesområde (BNBO).
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

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

Miljøscreening
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1.
2.
3.

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

Lokalplanen vurderes ikke at omfatte anlægstyper på miljøvurderingslovens
bilag 1 og 2.
Aabenraa Kommune vurderer, at nærværende lokalplan kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Kommunen træffer på baggrund af en screening afgørelse om, hvorvidt planen er omfattet af kravet
om miljøvurdering.
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Screening
Støj, vibrationer
Vibrationer fra jernbanen og støj fra Hellevadvej og jernbanen. Der vil i lokalplanen stilles krav til støj- og vibrationsnedsættende tiltag i bygninger og/
eller afstand til støj- og vibrationskilder.

Drikkevandsinteresser og boringsnære beskyttelsesområder
Hele området er klassificeret som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og en stor del af området er desuden dækket af et boringsnært
beskyttelsesområde (BNBO) for drikkevandsboringer ved Rødekro Vandværk.
Der må ikke nedsives overfladevand indenfor BNBO. På det resterende areal,
som er dækket af OSD, må der ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 19 kun nedsives overfladevand, hvis nedsivning ikke udgør en risiko for jord og grundvand. Der stilles i lokalplanen krav til grundvandbeskyttende tiltag, for at
undgå dette.

Konklusion
Ovenstående forhold håndteres i lokalplanen med afstandskrav, krav til støjog vibrationsdæmpende foranstaltninger i bygninger samt krav til grundvandsbeskyttende foranstaltninger.
Miljøpåvirkningerne er hverken hver for sig eller kumulativt af væsentligt
omfang og giver derfor ikke anledning til, at udarbejdes en miljøvurdering.
Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering fremlægges
sammen med det planforslag, der er screenet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødeklagenævnet inden 4
uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse. Klagevejledning fremgår af
side 2.

Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
Tilladelse efter Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks.
stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der
berører fortidsmindet straks indstilles og Museum Sønderjylland kontaktes.
Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt der
skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte.

Tilladelse efter Jordforureningsloven
Grave- og anlægsarbejde kan kræve en tilladelse efter Jordforureningslovens
§ 8, idet arealet ligger inden for 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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BIRDSVIEW - HÆRVEJSHUSET

Totalentreprise

//

28.01.2022

//

HÆRVEJSHUSET - RØDEKRO

//

53912

//

Aabenraa kommune

KORTBILAG
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DATO: 25.04.2022
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