Forslag
Lokalplan nr. 157
Møllegården 25, Kruså

Offentlighedsperiode: X. måned 20XX - X. måned 20XX.
Fristen for at klage over screeningsafgørelsen er d. X. måned 20XX.

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 retlige forhold ved kommunens afgørelser
vedrørende denne plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder på www.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
Kruså Vandmølle er i dårlig forfatning og er truet af sammenstyrtning og
udgør en sik-kerhedsrisiko, hvis man bevæger sig indenfor.
Dansk Bygningsanalyse udarbejdede i 2012 en rapport, der fastslog at
Kruså Vandmølle var slemt misvedligeholdt og der konstateres både råd og
svampeangreb i bygningens trækonstruktioner. Det vurderes at skaderne er
blevet større siden og at det vil koste et tocifret millionbeløb at istand-sætte
møllen.
På den baggrund ønskes vandmøllen nedrevet og erstattet af et rekrea-tivt
areal. Lokalplanen giver mulighed for bevaring af enkelte karakteristiske
dele af vandmøllen til at synliggøre stedets vigtige kulturhistorie og samtidig
anvendes som rekreativt areal.
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. X 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. 157
Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020)
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område.

1

Lokalplanens formål

1.1

Lokalplanens formål er:
at ophæve bevaringsbestemmelsen kategori 2 for Kruså Vandmølle
at tillade hel eller delvis nedrivning af Kruså Vandmølle
at reetablere området som et rekreativt grønt område
at tillade mindre anlæg og bygninger, også i forbindelse med
vandløbet, som en del af rekreative aktiviteter
at udtage matrikel 422 Kruså Bov, der omfatter Kruså Vandmølle
fra gældende lokalplan 3/55 og overfører det til nærværende
lokalplan nr. 157

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Området omfatter følgende matrikel:
Matrikel nr.: 422, Kruså Bov.

2.2

3

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til rekreative offentlige formål.

3.2

Eksisterende grønt område og fredsskov skal bevares.

4
4.1

5

Udstykninger
Lokalplanområdet må ikke udstykkes.

Veje, stier og parkering

5.1

Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes fra Møllegården.

5.2

Eksisterende offentlige stier langs lokalplanområdet skal bevares.

5.3

Der skal indenfor lokalplanområdet anlægges 4 parkeringspladser,
heraf en plads der er handicapegnet.

6

Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Der gives mulighed for at Kruså Vandmølle kan nedrives helt eller
delvist.

6.2

Området kan reetableres som et rekreativt grønt område.

6.3

Mindre karakteristiske bygningsdele kan bevares og ombygges.

6.4

I sammenhæng med § 6.3 gives der mulighed for opførelse af
mindre anlæg eller mindre bygninger, der understøtter stedets
rekreative funktioner.

6.5

Der gives mulighed for etablering af rekreative anlæg ned til og i
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6.6

7

vandløbet, eksempelvis ved at ændre udformningen af vandforløbet.
Disse tiltag vil kræve vandløbsmyndighedens tilladelse.
Mindre anlæg eller mindre bygninger må kun placeres i byggefelt,
der er afgrænset som vist på kortbilag 2.

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Nye mindre bygninger skal fremstå med ydervægge i blankt
murværk, beklædningstegl eller som beklædning i træ.

7.2

Tagflader skal fremstå i enten tegl, træ eller i metal.

7.3

Nye vandanlæg i terræn og i overgang til vandløb skal udføres i
enten natursten, træ eller beton eller i en kombination af disse.

7.4

Konstruktive bygningsdele, adgangsveje, brodæk, trapper og værn
kan udføres i træ eller stål.

8

Ubebyggede arealer

8.1

Eksisterende område med fredsskov skal bevares uændret.

8.2

Rekreative arealer etableres på terræn.

8.3

Der må udføres terrænregulering i forbindelse med adgangsforhold
og ved sikring af skråninger.

8.4

Terrænregulering må ikke foretages nærmere end 1 meter fra skel.

8.5

Til afskærmning af parkeringspladser kan der plantes hæk i højde på
maksimalt 60 cm.

9
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Forudsætninger for ibrugtagning

9.1

Rekreativt område må ikke tages i brug før de rekreative arealer og
adgangsforhold på terræn er anlagt.

9.2

Rekreativt område må ikke tages i brug før der er etableret
parkeringspladser i henhold til bestemmelse 5.3.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
reretsvirkninger
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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Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende i Kruså ved den østlige side af Kruså Møllesø. Området hører til Kruså By, Aabenraa Kommune.
Lokalplanen omhandler Kruså Vandmølle og del af det grønne område og
fredskov langs tunneldal og Krusåen.

Eksisterende forhold
Kruså Vandmølle er opført i 1872, men møllens historie kan føres tilbage til
1345, og på nuværende placering fra 1640. Der er tale om en grundmuret
bygning opført i 2½ etage i gule tegl, med en række fine sen-klassicistiske
murstensdetaljer. Møllen er smukt beliggende ved både fredskov og møllesø.
Mod øst er møllen sammenbygget med Kruså og Omegns Forsamlingshus.
Området besidder stor kulturhistorisk værdi, hvor blandt andet Krusåen spiller en stor rolle i den dansk/tyske fortælling.
0

20

40

60m

Kruså Vandmølle

Lokalplanområdets
udstrækning.
Dato:

23.03.2022

Mål:

1:1000

Initialer:

fsmi

Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Møllebygningen er SAVE-registreret med en bevaringsværdi på 2. Bevaringsværdien er optaget i kommuneplanen og i den eksisterende lokalplan, som
forbyder nedrivning af bygningen. Bygningen fremstår i dag i meget dårlig
forfatning. Der er konstateret råd og svamp i bærende konstruktioner, og
bygningen er lukket for adgang på grund af sikkerhed. Det er ikke lykkes at
skabe interesse for et projekt på stedet.
Den nye lokalplan skal give mulighed for, at bygningen kan nedrives og området kan reetableres som et rekreativt grønt område. Den nye lokalplan
giver desuden mulighed for, at mindre karakteristiske bygningsdele kan bevares som et fortællende element, der afspejler vandmøllens vigtige kulturhistorie og samtidigt anvendes som rekreative elementer. Der gives mulighed
for at tilføje nye elementer, der understøtter stedets fortælling og fremmer
de rekreative tiltag.
Lokalområdet i øvrigt karaktiseres af Kruså Tunneldal med markante skrænter omkring åen og er udlagt som fredsskov og grønne områder. Lokalplanområdet er offentlige arealer.
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Kruså Vandmølle - tilstand i 2015
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Mulige bygningsdele til bevaring
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Lokalplanens indhold
Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen vedrører et område ved Kruså Møllesø og Krusåen.
Området afgrænses mod vest af Kruså Møllesø, mod nord af vejen Møllegården og mod øst af Kruså Forsamlingshus og tilhørende grønt område. Mod
syd afgrænses området af et åben-lav boligområde og af fredskov.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet skal bevare sin status som rekreativt område med offentlig adgang og give mulighed for etablering af nye rekreative funktioner.
Kruså Vandmølle nedbrydes som følge af dårlig stand, men stedet fastholdes
som en overgang mellem Kruså Møllesø og Krusåen, og som et vidensbyrd
om stedets kulturhistoriske betydning i århundrede.
Der gives mulighed for at bevare enkelte karakteriske dele af vandsmøllen til
at synliggøre stedets vigtige kulturhistorie og samtidig anvendes som rekreative elementer.
Bevarede dele af Kruså Vandmølle skal fremstå som et synligt minde over
møllens virke og i sammenhæng med lokalområdets øvrige bearbejdning.
Der gives samtidig mulighed for at tilføje nye elementer på stedet, der understøtter stedets rekreative funktion.

Udstykning
Lokalplanområdet kan ikke udstykkes yderligere.

Veje, stier og parkering
Der er vejadgang til lokalplanområdet via Møllegården. Møllegården er klassificeret som Vejklasse 4, Lokalvej, sekundær by.
En national cykelrute fører forbi Møllesøen forbliver uændret.
Gendarmerstien langs Kruså Møllesø og Kruså Vandmølle, forbliver uændret.
Den gamle aflæsserplads langs vandmøllen mod Møllegården anvendes i dag
som ekstra parkeringsplads i området.
I forbindelse med etablering af offentlig tilgængelig rekreativt areal ønskes
der fastholdt et antal parkeringspladser til stedets kommende brugere, men
også til borgerne der færdes langs Kruså Møllesø og langs Gendarmerstien.

Bebyggelsens omfang og placering
Kruså Vandmølle kan helt eller delvist nedbrydes. Udvalgte bygningsdele af
Kruså Vandmølle, kan, efter forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen, bevares som et kulturminde over stedet og indgå i stedets omdannelse til rekreativt areal.
Den nye lokalplan giver mulighed for, at mindre karakteristiske bygningsdele
kan bevares som et fortællende element, der afspejler vandmøllens vigtige
kulturhistorie og samtidigt anvendes som rekreative elementer.
Udvalgte bevarede bygningsdele skal udpeges efter en forudgående samlet
plan for delområdet. Bygningsdelene skal konserveres/ istandsættes, så de
fremstår som tydlige reminisenser over den sidste vandmølle på stedet og
som kulturhistoriske minder.
Lokalplanen åbner tilsvarende mulighed for at der kan tilføjes nye anlæg og
mindre bygninger, der understøtter stedets fortælling og rekreative elementer. Eksempelvis elementer og aktiviteter, der giver plads til vandet og oplevelsen omkring dette.
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Bebyggelsens ydre fremtræden
Det er lokalplanens hensigt, at det samlede rekreative område skal være
kvalitetspræget, moderne og med indbydende arkitektur, der indpasser sig
nænsomt i området.
Stedets arkitektoniske udtryk skal have afsæt i de omkringliggende bygninger og i bevarede bygningsdele.
Bygningsdelene skal udføres i et sammenhængende materiale- og farvevalg,
så der opnås et harmonisk helhedsindtryk af det samlede anlæg i området.

Ubebyggede arealer
Alle friarealer, der ikke anvendes til bygningssdele/ bygninger, anlæg og parkering skal anvendes til opholdsarealer.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet er i Kommuneplanen 2015 - 2026 udlagt i rammeområde
3.1.085.F - Møllegården.
Nuværende anvendelse:
Kruså Vandmølle og Forsamlingshus.
Områdets anvendelse:
Rekreativt område.
Specifik anvendelse:
Rekreativt område. Friområde med offentlig adgang. Boliger og liberale erhverv. De eksisterende bygninger Kruså Vandmølle og Forsamlingshus bevares og området må ikke yderligere bebygges.
Særlige bestemmelser:
De eksisterende bygninger må ikke udvides og en evt. ombygning må ikke
ændre bygningens helhedskarakter.
Rammeområde 3.1.085.F

Opholds- og friarealer:
Eksisterende værdifuld beplantning skal så vidt muligt bevares.
Lokalplanlægning:
Lokalplan 3/55
Zonestatus:
Nuværende zonestatus: Byzone.
Fremtidigt zonestatus: Byzone.

Kommuneplantillæg
En ny lokalplan, der tillader nedrivning af Kruså Vandmølle og mindre nybyggeri/ anlæg er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 3.1.085.F - Møllegården. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til
kommuneplanrammen.

Værdifulde geologiske områder
Lokalplanområdet udgør en del af Kruså Tunneldal, der udpeget som værdifuld geologisk område og er karaktiseret med meget markante skrænter,
med overuddybning i Nyhus Sø og Kruså Møllesø. Udløb/ gletsjerport ved
Frøslev mark. Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.
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Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger indenfor den 3 km brede kystnærhedszone.
I henhold til Planlovens § 16 stk. 4 skal der for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for
påvirkningen. Hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra
den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en særlig begrundelse
herfor.
Lokalplanområdet er placeret inden for kystnærhedszonen men uden for
kystforlandsgrænsen. Området er placeret bag eksisterende bebyggelse og
fredskov, og ligger samtidigt i Tunneldalens laveste punkt, kote 7 – 10. Her
vurderes sårbarheden over for ændringer i kystnærhedszonen mindre i forhold til kystnærhedszonens formål.
På den baggrund vurderes lokalplanens realisering ikke at medføre en negativ påvirkning af kysten og kystlandskabet.

Turistmeområde
Lokalplanområdet ligger indenfor turmismeområde for Kruså.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området for lokalplanforslaget er i dag omfattet af gældende lokalplan 3/55,
Center-, erhvervs- og boligområde vest for Flensborgvej i Kruså.
Nedrivning af Kruså Vandmølle og omdannelse af stedet kan ikke rummes
indenfor den gældende lokalplan. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan
for området.

Servitutter
Der udarbejdes en servitutredegørelse, der fastlægger hvilke servitutter der
bibeholdes og hvilke der aflyses - i forbindelse med lokalplanens endelige
vedtagelse.
Lokalplanområdet er omfattet af følgende tilstandsservitutter.
Tinglyst d. 19.10.1983 Dok om naturgas/anlæg mv, Forprioritet
Tinglyst d. 09.08.1877 Byplanvedtægt nr. 27
Tinglyst d. 03.12.1932 Dok om master mv.
Tinglyst d. 07.04.1981 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Tinglyst d. 07.04.1981 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Tinglyst d. 27.06.1983 Lokalplan 3/55
Tinglyst d. 24.08.1966 Dok om at ejds gårdsplads ikke må indhegnes eller
benyttes som oplagsplads mv.

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.

Arkæologi
Udtalelse fra museum Sønderjylland indsættes her..
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Miljø
Støj
Den vestlige del af lokalplanområdet ligger indenfor støjbelastet zone langs
Flensborgvej.

Jordforurening
Der er ikke konstateret, at der skulle forekomme jordforurening i lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og jorden antages derfor at være
lettere forurenet. Området er områdeklassiceret. Flytning og håndtering af
overskudsjord fra lokalplanområdet skal anmeldes til kommunen og skal ske
iht. Jordflytningsbekendtgørelsen samt Aabenraa Kommunes regulativ for
områdeklassificering og jordflytning. Antallet af jordprøver afhænger af modtager, og aftales med Aabenraa Kommune.

Vej og trafik
Lokalområdet forsynes af Møllegården med adgang fra Flensborgvej og
Skrænten.

Naturbeskyttelse
Internationale naturbeskyttelsesområder
Det nærmeste Natura2000 område er område nr. 1122-391, Niehuuser Tunneltal und Krusau mit angrenzenden Flächen. Natura2000-området ligger ca.
0,5 km fra lokalplanens område, og på disse 0,5 km er der store vejanlæg
samt et bolig- og erhvervsområde, som adskiller lokalplanområdet fra Natura2000-området. Det vurderes derfor ikke, at denne lokalplan vil påvirke
internationale beskyttelsesområder.

Bilag IV arter
Da lokalplanområdet omfatter nedrivning af eksisterende bebyggelse forventes ingen påvirkning af bilag IV arter eller andre fredede arter.

Grønt Danmarkskort
Matriklen er udpeget som ”Økologiske forbindelser” i Kommuneplan 2015.
Det forventes ikke, at nedrivning af den gamle møllebygning og en eventuel
reetablering af området vil forringe det vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder.
Derudover er Kruså Møllesø udpeget som ”Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”. Det forventes ikke, at nedrivning af den gamle mølle-bygning og en eventuel reetablering af området vil forringe den biologiske
mangfoldighed i Kruså Møllesø.

Beskyttede naturområder
Krusåen er omfattet af åbeskyttelsen. Kruså Møllesø er omfattet af en søbeskyttelseslinje. Størstedelen af den pågældende matrikel, nr. 422 Kruså, Bov,
er dog friholdt fra søbeskyttelses-linjen, pånær et lille hjørne på ca. 2 kvm.
Nedrivning af den eksisterende bebyggelse vil ikke påvirke søen negativt
eller væsentligt.
Hvis en eventuel reetablering af området omfatter dette førnævnte hjørne på
2 kvm, vil der kunne ansøges om dispensation fra søbeskyttelseslinjen.
En del af lokalplanområdet er registeret som grønt område og som fredsskov.
Lokalplanen giver ikke mulighed for at ændre i det beskyttede arealer.
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Vand
Området ligger inden for område med drikkevandsinteresser (OD). Lokalplanen vil ikke have indvirkning på drikkevandsinteressen.
Tagvand kan nedsives. Lettere forurenet overfladevand skal opsamles og
ledes til kloak.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Området er omfattet af varmeplanen for Kruså med inviduel naturgasforsyning.
Lokalplanområdet er omfattet af tilslutningspligt til naturgasforsyning.
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 forsynes fra alment vandværk. Kruså/ Bov Vandværk.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan. I område BKr06 for lokalplanområdet er der fælleskloakering.
Beliggenhed for anlæg og respektafstande fra spildevands- og vandforsyningsledninger skal respekteres.

Affald
Håndtering af affald skal ske i henhold til gældende affaldsregulativer. Der
skal afsættes plads til sortering, opbevaring og transport af affald.

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 er ikke omfattet af pkt. 1 eller 2.
i henhold til samme lovs § 8 stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet,
når disse er omfattet af §8 stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af
mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes af få væsentlig indvirkning på miljøet.
Forslag til lokalplan nr. 157 er ikke omfattet af § 8, stk. 1, pkt. 1 og 2. Lokalplanforslaget er screenet i forhold til pkt. 3.
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Screening/Scoping
Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 157. Screeningen er udført i
henhold til lovens §8, stk. 2 jf. lovens bilag 3.
Screeningen har ikke udpeget miljøparametre, der kan give anledning til
væsentlige miljøpåvirkninger. Dette skal ses i lyset af, at der er tale om et
eksisterende område, som er bebygget og udlagt som rekreativt areal og at
anvendelsen ikke ændres.
Lokalplanen har overordnet et bevarende sigte og der gives kun mulighed for
ændringer i rekreativ retning i forbindelse med nedrivning af Kruså Vandmølle. Overordnet set vurderes det således, at lokalplanen ikke giver anledning
til væsentlige negative påvirkninger i forhold til omgivelserne.

Konklusion
Det vurderes på baggrund af screeningen, at planen ikke vil få væsentlige
indvirkninger på miljøet. Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke
skal foretages yderligere miljøvurdering af Lokalplan nr. 157. Beslutningen
offentliggøres samtidig med planforslaget og vil kunne påklages til Miljø- og
Fødevarenævnet indenfor 4 uger fra offentliggørelsesdatoen for afgørelsen
om ikke at udarbejde en miljøvurdering. 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 Vandløbsloven
Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre der
er tale om vandløbsrestaurering, broer, opstemningsanlæg eller flodemål.
En regulering i vandløbet (inkl. vandløbets brinker) skal behandles efter
vandløbsloven som en reguleringssag.
Proceduren for ansøgning om, samt behandling af, reguleringssager er beskrevet i bekendtgørelsen om regulering og restaurering af vandløb.
Der henvises iøvrigt til Regulativ for grænsevandløbet Krusaa.

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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