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Hvad er en lokalplan?

Offentliggørelse

En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser
om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt
og bebygget.

Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt,
bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8
uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få
mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag.

Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan,
inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller
der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en
ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt.
I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere
retningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver
placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige
huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et
område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til
de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den
øvrige planlægning.

Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages
endeligt, hvorefter den får bindende virkning for grundejere
og brugere i området.
Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed
efter reglerne i §§ 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt
over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages,
når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri
eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være
i overensstemmelse med lokalplanens ideer.
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre
betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod
planens overordnede idé.

Fremlæggelse
Lokalplanen fremlægges i perioden 16. maj til 11. juli
2012.

Vedtagelse
Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet den 2. maj
2012.
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 12. september 2012.
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Redegørelse
Beskrivelse af lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende mellem Kær landsby og
omfartsvejen. Området består af to delområder adskilt af
en grøn kile. Mod syd grænser området op til omfartsvejen,
hvilket giver mulighed for at udnytte synligheden fra vejen.
Afstanden mellem omfartsvejen og lokalplanområdet er 100
m. Mod nord adskiller større jordbrugsarealer området og
Kær landsby. Mod vest afgrænses området af Sønderborg
Fjernvarme og Flisanlægget.

Med lokalplan 4.9-4 bliver der også mulighed for etablering
af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Formålet med lokalplanen
Formålet med lokalplanen er;
- at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til
erhvervsformål i forskellige kategorier,
- at fastlægge rammer for udformning af
bebyggelse, trafikarealer, beplantning mv., så der
skabes kvalitetsbetonede byggerier og anlæg i
lokalplanområdet,
- at udlægge lokalplanområdet til også at omfatte
butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

Konsekvenser for nærområde
Området er udlagt til erhvervsbyggeri og denne anvendelse
ændres ikke med nærværende lokalplan.

Beskrivelse af det påtænkte projekt
Luftfoto af lokalplanområdet set fra vest

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 9-0103 - Tech
21. Den eksisterende lokalplans formål er at skabe mulighed
for et attraktivt erhvervsområde til højteknologisk virksomhed, administration og lignende, der fremstår med en smuk
arkitektonisk helhedsvirkning.
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Bygningerne i området udformes så de signalerer kvalitet, moderne og funktionelt byggeri, samt at området skal
fremstå grønt og attarktivt set fra omgivelserne og når man
færdes i området.

Rumlig model af lokalplanområdet

Redegørelse
Bæredygtighed
Udenomsarealer og bygninger skal udformes så de er miljøvenlige med hensyn til drift og vedligehold. Bæredygtige
tiltag bør integreres i byggeri og anlæg eksempelvis ved
miljørigtig projektering, etablering af grønne tage, energiog ressourcebesparende tiltag eller integration af solceller i
facaden og på tage.

Baggrund for lokalplanen
Byrådet ønsker med lokalplanen at styrke Sønderborg rolle
som center og drivkraft for handlen i det regionale opland.
Lokalisering af nye butikker med særlig pladskrævende
varer som f.eks. tømmerhandler, bilforhandlere, store møbelbutikker mv., som ikke hensigtsmæssigt kan indpasses
i bymidten, skal primært ske i området omkring omfartsvejen i den nordlige del af Sønderborg by, som hidtil alene
har været forbeholdt teknologiske virksomheder. Formålet
med ændringen er at opbygge et endnu stærkere center
for butikker med pladskrævende varer med en god trafikal
beliggenhed. I alt gives der en ramme til butikker med særlig
pladskrævende varer på 12.000 m2 i lokalplan 4.9-4, mens
der udlægges en mindre arealramme på 3.000 m2 ved Ulsnæs Centeret i Gråsten.

Detailhandelscentre
Bymidte

Nordborg

Aflastningscenter
Bydelscenter
Lokalcenter

Aab e

Pladskrævende varer

jord
nraa F

Erhvervsareal omdannes til
pladskrævende varegrupper

Svenstrup

Lillebælt
Als Fjord
Guderup

Blans

Fynshav

Ullerup-Avnbøl

Augustenborg

Vester Sottrup

Tandslet
Kværs-Tørsbøl

Gråsten

Nybøl
Dybbøl

Egernsund
Rinkenæs

Høruphav

Sønderborg

Lysabild

Broager

Skovby

Sønderborg
Bugt
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Flensborg Fjord

Redegørelse
Redegørelse for forhold til anden planlægning
Kommuneplan
I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde,
godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet er
ifølge Sønderborg Kommuneplan 2009 – 2021 beliggende i
rammeområde 4.9.001.E og 4.9.002.E og udlagt til erhvervsområde.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 11
til Kommuneplan 2009-2021.

fremmes.
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som
omfatter en zone på ca. 3 km fra kysten. Det bemærkes,
at lokalplanområdet ligger skjult fra kysten. Lokalplanen
giver mulighed for byggeri i op til 12 m og byggeri i 8
etager i områdets østlige del og med en højde på 30 m i
områdets østlige del vil dette være synlig over Alssund
ved Randersgård, fra broen over Alssund og fra en del af
Augustenborg Fjord. Set i sammenhæng med de øvrige høje
byggerier i området, vurderes det, at en bygning i 8 etager
underordner sig disse. Bortset fra skiltningen forventes
øvrige byggeprojekter ikke at påvirke landskabet i højere
grad end end eksisterende elementer i området.

Området er desuden omfattet af lokalplan 0-0112, Skilte og
facader. Lokalplanen bevares.

Naturbeskyttelsesloven
Området er ikke omfattet af frednings- og beskyttelseslinier
jf. naturbeskyttelsesloven. Det nærmeste terrestriske Natura
2000 område er H200 Ausgutenborg skov og det nærmeste narine område er H173 Flenborg Fjord, Bredegrund og
farvandet omkring Als. Det vurderes at aktiviterne inden for
lokalplanområdet ikke vil påvirke områderne.

Teknisk forsyning
Varmeforsyning
Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv fjernvarmeforsyning

Landbrugspligt
Området er ikke omfattet af landbrugspligt jf. landbrugsloven.

Spildevand
Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt kloaknet. Der skal betales tilslutningsbidrag i henhold til gældende takster.

Fortidsminder
Museum Sønderjylland - Arkæologi har foretaget arkivalsk
og arkæologisk vurdering af de berørte områder.

Miljøforhold
Jord
Dette byzoneareal er omfattet af områdeklassificering jf.
jordforureningslovens § 50a.

Lokalplan omfatter to områder, der begge er placeret på Kær
Halvø på forholdsvis højtliggende terræn, der skråner let
ned mod udspringet af Kær Bæk. De to områder er omfattet
af en ældre lokalplan 9-0103, Tech 21, og i forbindelse med
den lokalplan er det vestlige område blevet forundersøgt og
udgravet i 2001-2002.

Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan 9-0103, Tech 21 - et
erhvervsområde syd for Kær. Lokalplanen ophæves ved
vedtagelse af nærværende lokalplan.

Overskudsjord fra byggemodning og byggeri skal så vidt muligt placeres i lokalplanområdet, efter aftale med Sønderborg
Kommune.
Af jordforureningslovens § 71 fremgår det:
”Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der
ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal
arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal,
såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i
kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og
den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre.”
Støj
De af Miljøministeriet fassatte vejledende grænseværdier
for støjbelastning skal overholdes. Foranstaltninger til at
afværge eventuelle støjgener skal etableres, inden ny bebyggelse tages i brug. Der foretages ikke indvinding af drikkevand i området.
Grundvand
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige grundvandsinteresser. Det betyder, at arealanvendelsen som udgangspunkt ikke må ændres til en mere grundvandstruende
art, og at aktiviteter, der sikrer god grundvandskvalitet, skal
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Det østlige område er ikke forundersøgt. Omkring området
er der registreret adskillige væsentlige fortidsminder. Vest
for området er der således registreret spor af bopladser
fra bondestenalder, bronzealder og jernalder (sb. 249, 250
og 402, Ulkebøl sogn). Syd for området er der fundet en
plankekiste fra sen bondestenalder og en overpløjet gravhøj
samt en langhøj med adskillige grave fra bondestenalderen
(sb. 285, 372 og 337, Ulkebøl sogn). Nord for området er der
registreret yderligere otte gravhøje. Museet ved desuden af
erfaring, at områdets topografiske placering forholdsvis højt
i terrænet tæt ved vandløb har været foretrukket til placering
af bopladser i forhistorisk tid.
På den baggrund er det Museets vurdering, at der er risiko
for, at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved
jordarbejde på det østlige område. Museet anbefaler derfor
en frivillig undersøgelse af det østlige område. Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige fortidsminder i området, og om de har ensådan karakter, at de skal
udgraves, inden de ødelægges ved jordarbejdet.
Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder
på området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved

Redegørelse
jordarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre
ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig.
Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af
bygherre.

12/3596-8.1.1 Lokalplan 4.9-4 Erhvervsområde Sønderborg Nord. Det anbefales, at det østlige område
(markeret med rødt) forundersøges. Fortidsminderne er markeret med numre på gul baggrund.

Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre
kulturhistoriske anlæg skal arbejdet (jfr. Museumslovens §
27, LBK nr. 1505 af 14. december 2006) omgående indstilles
i det omfang det berører fortidsmindet. Haderslev Museum
skal straks herefter adviseres desangående.

Miljøvurdering af planer og programmer
Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og
programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering
af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet,
herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning,
menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og
materielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem disse
faktorer.
Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer
og programmer, BEK nr. 936 af 24/09/2009, § 3, stk. 1, nr.
1. Da lokalplanen i henhold til § 3, stk. 2 imidlertid vurderes,
ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en
miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 3, stk. 2.
Se nærmere i vedlagte bilag ´Resume af miljøscreeningen´.
Tilladelser fra andre myndigheder
Forud for anlæg af de i lokalplanen skitserede veje skal Sønderborg Kommunes afdeling for Veje og Trafik godkende et
detailprojekt for vejanlæggene.
Statens Luftfartsvæsen skal vurdere bygningshøjder på mere
end 25 meter over terræn af hensyn til indflyvningen til
Sønderborg Lufthavn, så det sikres at nødvendige tilladelser
gives.
Tilladelser efter byggeloven skal søges i Afdeling Byg, Sønderborg Kommune.

Rumlig model af lokalplanområdet
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser
I henhold til Planloven, BEK. nr. 937 af 24. september
2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2
nævnte område.
§1

Formål
Lokalplanens formål er:
- at sikre lokalplanområdets anvendelse til erhvervsformål i forskellige kategorier,
- at fastlægge rammer for udformning af bebygkvalitetsbetonede byggerier og anlæg i lokalplanområdet,
- at udlægge lokalplanområdet til butikker til særlig
pladskrævende varegrupper.

§2
2.1

Område og zonestatus
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og
omfatter helt eller delvis følgende matrikelnumre:
1057b, Ulkebøl ejerlav, Ulkebøl,10, 18, 66, 143, 152,
182a+b, 183a, 184, 185, 186, 313, 357, 358, 359a+b,
360, 361, 362, 364, 370, 371, 372, 898, 1131, 1138,
1043 alle af Kær ejerlav, Ulkebøl samt alle parceller,
som efter planens endelige vedtagelse udstykkes fra
ejendommene.

2.2

Området er beliggende i byzone. Der ændres ikke på
zonestatus med lokalplanen.

§3
3.1

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder, jf. kortbilag 2. Områderne må kun anvendes til erhvervsformål.

3.2

Delområderne 1 og 2 må anvendes virksomheder
med lettere produktion og administration og til butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

mulig økologisk hensyntagen, med henblik på størst
mulig tilførsel af regnvand til jorden og minimering
af råstoffer.
5.3

Der reserveres areal til veje og stier som vist på kortbilaget.

5.4

Veje anlægges med fortove og eller cykelsti

5.5

Byggelinie pålægges 5 m fra vejskel.

5.6

Parkeringsareal udlægges på den enkelte ejendom i
et omfang svarende til 1 p-plads pr. 50 m² etageareal
til butiksformål, fabrik og værksted og 1 p-plads pr.
100 m² etageareal til lagervirksomhed mv.

§6
6.1

Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må
ikke overstige 60%

6.2

Bebyggelse i delområde 1, 2, 3 og 4 må højst opføres
i 3 etager. Bebyggelse i delområde 5 må opføres en
enkelt bygning i 8 etager.

6.3

Bygningshøjden i delområde 1, 2, 3 og 4 må højst
være 12 m. Bygningshøjden i delområde 5 må højst
være 30 m.

6.4

Bebyggelse mod Omfartsvejen skal placeres i byggelinie, som er fastlagt i en afstand af 10 m fra skel.

§7
7.1

Bebyggelsens ydre fremtræden
Ny bebyggelse skal fremstå moderne og kvalitetsbetonet. Der skal vælges materialer, så der opnås
helstøbte løsninger med hensyn til form, funktion,
propertioner, detaljer og farver.

7.2

Bebyggelse skal have et præsentabelt ydre og skal
sammen med beplantning og ubebyggede arealer
disponeres, så der opnås en harmonisk helhedsvirkning – såvel på den enkelte matrikel som i samspillet
med bebyggelse mv. på nabogrunden.

3.3

Delområde 3 må anvendes til industri, værksteds- og
håndværkervirksomhed, lager, transport og oplagsvirksomhed.

3.4

Delområde 4 og 5 må anvendes til virksomheder med
lettere produktion og administration. Der tillades serviceerhverv, som kan indpasses i områdets funktion.

7.3

Udvendige bygningssider skal fremtræde i dæmpede
farver. Der må således ikke anvendes signalfarver
eller meget klare farver.

§4
4.1

Udstykninger
Udstykninger i området skal ske efter bebyggelses- og
udstykningsplaner godkendt af Planafdelingen.

7.4

§5
5.1

Vej, sti og parkering
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vestermark i
områdets vestlige del, hvor Ingolf Nielsens Vej er
stamvej. Områdets østlige del vejbetjenes fra
Nørremark.

Inden udstedelse af byggetilladelse skal der fremsendes beskrivelse af det samlede bygningsanlæg og
friarealer. Der skal foreligge oplysninger om:
- udformning, facadeudtryk, farve- og materialevalg,
- omfang af bebyggelse (bruttoetagereal, etageantal,
højde mv.)
- parkerings- og adgangsbehov,
- behov for synlighed i forhold til vejanlæg,

5.2

Ved anlæg af vej- og sti- og parkeringsarealer skal
der ved valg af materialer og opbygning sikres størst
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Bestemmelser
§8
8.1

Skiltning
I forbindelse med indkørslen til den enkelte ejendom
kan der opsættes ét fritstående skilt på max. 1,5 x 2,5
m.

8.2

Skiltning med navn og logo på bygninger må kun

25% af bebyggelsen står færdig. Afgrænsningen af
den enkelte forening fastsættes af Sønderborg Kommune.
12.2

Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder ved
erhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet, eller
for den oprindelige ejer ved påbegyndelse af udstykning og bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen.

12.3

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer. Grundejerforeningen
skal efter overtagelse af fællesarealer tillige forestå
etablering af eventuelle nyanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.

12.4

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf
skal godkendes af Sønderborg Kommunes byråd.

§ 13

Ophævelse af lokalplan
Lokalplan 9-0103 - Tech 21 ophæves.

§ 14
14.1

Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

14.2

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan,
fortrænges, jf. Lov om planlægning § 18.

§ 15
15.1

Lokalplanens retsvirkninger
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens § 18,
ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med
planens bestemmelser.

15.2

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom
kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., der
er indeholdt i planen.

15.3

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under
forudsætning af, at det ikke strider mod principperne
i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

15.4

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.

15.5

Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens §
17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige
plan.

afstemt efter bebyggelsens størrelse og
omgivelsernes karakter.
8.3

ger bag bygge- og anlægslinier, max. 3 stk pr. ejendom.

8.4

Der skal indhentes tilladelse fra Sønderborg Kommune til alle former for skiltning i lokalplanområdet.

8.5

Skiltning mod Omfartsvejen tillades kun i form af

§9
9.1

Ubebyggede arealer og bevaring af træer
Opholdsarealet skal udlægges i et omfang svarende
til mindst 10% af etagearealet.

9.2

Til afskærmning af lokalplanområdet skal der i
delområde 1, 3, 4 og 5 udlægges et 5 m bredt beplantningsbælte bestående af egenskarakteristiske planter
ud mod det åbne land som omgiver området.

9.3

§ 9.2 gælder ikke for delområderne ud mod Omfartsvejen.

9.4

Trådhegn og lignende hegn udformes og placeres
diskret. Mod nabogrunde placeres hegn i skel.

§ 10
10.1

Forsyningsanlæg
Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må
ikke føres på facader.

10.2

Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller
omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

10.3

Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

10.4

Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt spildevandsnet.
Bebyggelsen skal tilsluttes alment vandværk.

§ 11

Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
kollektiv varmeforsyning samt offentligt vand- og
spildevandsnet.

11.1

11.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i § 5 om vej-, sti- og parkeringsforhold er
opfyldt.

§ 12
12.1

Grundejerforening
Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere i lokalplanens område, når
9

Vedtagelse
Vedtagelse
Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 2. maj 2012.
P.b.v.

Aase Nyegaard
borgmester

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012.
P.b.v.

Aase Nyegaard
borgmester

Lokalplanen indberettes på www.plansystem.dk.

10

348

7000s

1132b

284

304

7000t
588 589 1136

246

245

314

152

1132a

3

305

1019b

7000ai

183b

293

361

1019a

898

5123

1143

186

370

152

897

360

58

994

1129

182b

10

138

1157

313

358

5251

7000h

990

300

7000az 5407

1021

1038

1020

4

371

359a

359b

290

352

183a

184

1131

319

5351

982

283

970

950

164

205

256

4704
5415

5235

969

865

821

206

18

7000aø

5635

1156

1b

1013b1013a

182a
66
372
364

1022

357

362

4904a

822 823

210

240

7000a

311

7000b

295

4904d

5487

816

217

215

4994a

216

7000u

933

3277

861

211

212

143

19

769

5017

54

7000bg

4903

7000bh

766

765

V
771

781

3091

5604

962

5313

5314

7000ck

5347

100

553

5342

150

4321
4320

270

7000a

161

751b

934

988

936b

7000o

1058

751a

3343

992

0 25 50

4384

942

977

758

936a

1057a

757

756

755

1092

759
760
761

777

776

1057b

21 258 35
234 257 135

762
763
764

1107

774

754

753

770

88 171
57 7000b

767

772

955

768

773

995

65

196

1147

268
269

218

967

7000f

214

213

185

287

80 177

59

5219a
7000bi

200

7000bk
Meters

5219b

3278

1088

874

7000p

961

968

13

7000o

Bilag

Kortbilag 1

Lokalplanens afgrænsning.

11

Delområde 1
Miljøklasse 2-4
3 etager

Delområde 2
Miljøklasse 2-4
3 etager

Delområde 3
Miljøklasse 3-5
3 etager

Delområde 4
Miljøklasse 2-4
3 etager

12
0

50

Meter
100

Delområde 5
Miljøklasse 2-4
3 - 8 etager

Bilag

Kortbilag 2

Delområder, skitsemæsige byggefelter og principper for vejadgang.

Miljøscreening
Resumé af miljøscreening
Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen/miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med
beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport.
Konklusionsskema
Punkt

Emne

Miljøpåvirkning

Væsentlig
betydning

1

Visuel påvirkning

2

B

2

Landskab

1

A

3

Naturbeskyttelse

1

A

4

Biologisk mangfoldighed

1

A

5

Jord og undergrund

1

A

6

Vand

2

B

7

Luft

1

A

8

Klimapåvirkningen

1

A

9

Kulturarv

1

A

10

Befolkning

2

B

11

Menneskenes sundhed

1

A

12

Trafik

2

B

13

Materielle goder

1

A

14

Naboområder

1

A

15

Alternativer, 0-løsning

Definition:
1 – betyder, at det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning
2 – betyder, at der er mulighed for en miljøpåvirkning
3 – betyder, at der sandsynligvis vil ske en miljøpåvirkning
A – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig
B – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig
C – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være væsentlig
Konklusion
Lokalplanen vurderes at medføre mulighed for miljøpåvirkning inden for 4 emner: Visuel påvirkning, vand, befolkning og
trafik. Der vil i lokalplanen blive stillet krav om bygningshøjder i den enkelte delområder, ligesom der vil blive stillet krav om
bygningernes udformning for derigennem at skabe et harmonisk område. Befæstede arealer medfører en større afstrømning
af vand og der skal etableres regnvandsbassiner. Nye arbejdspladser vurderes som en positiv effekt. Den øgede trafik til og
fra området ses ikke at udgøre et væsentlig problem. Området er beliggende i umiddelbar nærhed til omfartsvejen og vil ikke
berøre naboområder.
I forlængelse af ovennævnte vurderes det sluttelig, at der ikke er behov for yderligere vurdering af miljøpåvirkningen hos
andre berørte myndigheder, ligesom
det vurderes, at der ikke er behov for yderligere miljøvurdering/miljørapport for projektet.
Samlet set vurderes det, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand.
Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK 936 af 24/09/2009, § 3, stk. 1, nr. 1. Da
lokalplanen i henhold til § 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der
ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes
således på baggrund af lovens § 3, stk. 2.
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Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg nr. 11 til Sønderborg
Kommuneplan 2009-2021
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en
ændring af den bestående ramme E1 + E2 i Plandistrikt 4.9
Kær Halvø i Planområde Sønderborg.
Kommuneplan 2009 - 2021 er vedtaget af Sønderborg Byråd
den 23. november 2011. Kommuneplanens rammedel indeholder bestemmelser for lokalplanlægningen for Sønderborg
Kommune. Rammerne er bindeleddet mellem hovedstruktur og detailplanlægningen og fastlægger den fremtidige
anvendelse af arealer i kommunen.
Erhvervsområder
Erhvervsformål kan f.eks. være mindre værksteds-, håndværks-, handels-, og oplagsvirksomheder samt mindre
butikker og offentlige formål. For enkeltområder fastlagt til
fremstillingserhverv angives, hvilken type virksomheder,
som kan placeres i et område.
Retsvirkninger
Byrådet har ifølge Planlovens § 12, stk. 2 og 3 pligt til at
virke for kommuneplanens gennemførelse. Der kan f.eks.
ikke vedtages lokalplaner i strid med kommuneplanen. Til
gengæld kan byrådet beslutte at ændre kommuneplanen
med kommuneplantillæg.
For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selvom
borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har byrådet jfr. Planlovens
§ 12 mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne
konkret.
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I byzone kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser – undtaget hvis området er omfattet af en lokalplan
eller byplanvedtægt.
I byzone og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig
forhold, der er i strid med rammebestemmelserne – undtaget hvis området er udlagt til offentlig formål eller omfattet
af en lokalplan eller byplanvedtægt.
I medfør af planlovens § 14 kan byrådet desuden altid
nedlægge forbud mod forhold, der kan forhindres ved en
lokalplan.
Byrådet kan i begrænset omfang dispensere fra kommuneplanen, men ikke i et sådant omfang at der er tale om
lokalplanpligt. Så skal kommuneplanen i stedet ændres ved
et tillæg.
Gældende lokalplaner og byplanvedtægter samt servitutbestemmelser berøres ikke af kommuneplanen, men kan
ophæves eller ændres ved en lokalplan. Planloven giver
mulighed for at rammebestemmelserne kan udgøre et direkte administrationsgrundlag i en del sager om byggeri og
arealanvendelse.
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre
en ændring af de bestående rammer i Plandistrikt 4.9 Kær
Halvø.

Kommuneplantillæg
Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed
for en ændring til erhvervsformål herunder buttikker til
pladskrævende varegrupper samt ændre tilladte antal etager
og bygningshøjder.

4.9.002.E
4.9.001.D

4.9.001.J

4.9.004.F

4.5.003.E

4.9.003.F

4.9.001.E

4.5.005.E

I henhold til lov om planlægning (BEK. nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende rammebestemmelser for
indholdet af en lokalplan, der tilvejebringes inden for rammeområderne 4.9.001.E og 4.9.002.E

Kortet viser afgrænsningen af rammeområde 4.9.001.E og 4.9.001.E
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Kommuneplantillæg
4.9 Kær Halvø

Oprindelig

Ny

Område nr.

4.9.001.E

4.9.001.E

Betegnelse

Tech 21

Erhvervsormåde Sønderborg Nord

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Erhvervsområde

Områdets status

Byzone

Byzone

Områdets fremtidige anvendelse

Mindre håndværks-, produktions- og
sevicevirsomhed og lager med begrænset
transportbehov

Industri, håndværks-, produktions- og
servicevirksomheder

Miljøklasse

2-4

2-5

Maks. bebyggelsesprocent

40

60

Maks. etageantal

2 etager

8 etager

Maks. højde i meter

8,5 meter

30 meter
Maksimal butiksstørrelse 5.000 m2

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Opholdsreal skal være på mindst 10% af
Opholdsreal skal være på mindst 10% af
etageareal				 etageareal

Miljø
Andet

Erhvervskategori C

Erhvervskategori C

Zoneforhold

Byzone

Byzone

Gældende lokalplaner

9-0103, Tech 21

Lokalplan 4.9-4, Erhvervsområde Søndernborg Nord
Den samlede ramme til pladskrævende
varegupper er for områderne 9.E1 og
9.E2 12.000 m2
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Kommuneplantillæg
4.9 Kær Halvø

Oprindelig

Ny

Område nr.

4.9.002.E

4.9.002.E

Betegnelse

Tech 21

Erhvervsormåde Sønderborg Nord

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Erhvervsområde

Områdets status

Byzone

Byzone

Områdets fremtidige anvendelse

Mindre håndværks-, produktions- og
sevicevirsomhed og lager

Håndværks-, produktions- og servicevirksomheder samt butikker til pladskrævende varegrupper

Miljøklasse

2-4

2-4

Maks. bebyggelsesprocent

60

60

Maks. etageantal

3 etager

3 etager

Maks. højde i meter

11 meter

12 meter
Maksimal butiksstørrelse 5.000 m2

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Opholdsreal skal være på mindst 10% af
Opholdsreal skal være på mindst 10% af
etageareal				 etageareal

Miljø
Andet

Erhvervskategori C

Erhvervskategori C

Zoneforhold

Byzone

Byzone

Gældende lokalplaner

9-0103, Tech 21

Lokalplan 4.9-4, Erhvervsområde Søndernborg Nord
Den samlede ramme til pladskrævende
varegupper er for områderne 9.E1 og
9.E2 12.000 m2
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Kommuneplantillæg
Vedtagelse
Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg byråd den 2. maj 2012.

Aase Nyegaard
borgmester

Kommuneplantillægget er vedtaget endeligt af Sønderborg byråd den 12. september 2012.

Aase Nyegaard
borgmester

Kommuneplantillægget indberettes på www.plansystem.dk
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