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BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart uden for Sønderborg by 

på Als-siden nord for Alssundbroen og Hovedvej A8
Lokalplanområdet har et areal på ca. 65.000 m2. 
Området har landzonestatus og afgrænses mod nord, syd og øst af 
henholdsvis forsvarets areal og Nr. Havnegade og mod vest af Als Sund, jf. 
kortudsnittet nedenfor.

Sønderborg Renseanlæg
Siden 1979 har der i lokalplanområdet været renseanlæg. 
Anlægget består blandt andet af en administrationsbygning med 
værksteder, en slambehandlingsbygning og et slamlager, 6 runde proces- 
og efterklaringstanke og et efterpoleringsbasin. Alt undtagen den 2-etagers 
administrationsbygning har en højde svarende til 1 etage eller herunder. 
Samtlige bygninger er i beton, heraf enkelte beklædt med stålplader.
Renseanlægget betjener udover Sønderborg Kommunes borgere og 
virksomheder også Høruphav og Augustenborg by og renser årligt 4-6 mio. 
m3 spildevand.
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Landskabet
Lokalplanområdet strækker sig fra kysten mod Als Sund ca. 500 meter 
ind i landet og består af en kuperet flade med en høj skrænt mod vandet. 
Sønderborg Renseanlæg gemmer sig i den kuperede flade - flere steder 
nedgravet - og kan således ikke ses fra vandsiden. 
Området fremstår som et  uplejet naturlandskab med vildtvoksende buske 
og træer.

Udsigt fra Als Sund ind over lokalplanområdet. Sønderborg Renseanlæg kan ikke ses fra 
vandsiden og området fremstår således som et grønt naturlandskab med vildtvoksende buske 
og træer.

Udsigt fra Sønderborg 
Renseanlæg mod Als 
Sund med Alssundbroen i 
baggrunden.

Renseanlægget ligger 
gemt delvist nedgravet 
i terrænnet omgivet af 
buske og træer for ikke 
at skæmme det grønne 
kystlandskab unødigt.
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FORMÅL MED LOKALPLANEN
Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplan er at fastlægge 

bestemmelser for brug og udformning af lokalplanområdet og herved sikre 
området til brug for Sønderborg Renseanlæg samt fastsætte retningslinjer 
for, hvordan lokalplanområdet kan udvikle sig i fremtiden.
Samtidig er det vigtigt, at renseanlægget afskærmes med beplantning og 
græstage, således at området fremstår grønt og ikke skæmmes unødigt af 
renseanlægget.

Perspektiv fra 
’Promenader langs havnen og 
kysten’, Sønderborg Kommune, 
marts 2002.
Tegningen illustrerer karakteren af 
det stimiljø, man ønsker at skabe 
langs kysten.

Lokalplanområdets 
kyststrækning langs Als 
Sund.

Kystklinten er præget af 
spredt stenkastning, siv 
og vildtvoksende træer og 
buske, hvilket gør området 
attraktivt for et frodigt 
og alsidigt dyreliv - men 
lettere ufremkommeligt for 
mennesker.

I henhold til Sønderborg Kommunes planer om at sikre tilgængelighed til 
kystområderne er det ligeledes lokalplanens formål at sikre et stiareal langs 
Als Sund som led i et rekreativt stiforløb langs hele kysten.
Se rapporten ’Promenader langs havnen og kysten’, Sønderborg Kommune, 
marts 2002.
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LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen sikrer Sønderborg Renseanlæg mulighed for at udbygge 

og ombygge i en del af lokalplanområdet, således at renseanlægget kan 
imødekomme moderne krav til drift og miljøforhold.

Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold og ikke lovlige nuværende 
forhold, således at nuværende lovlige forhold i uoverensstemmelse med 
lokalplanen kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om anlæg mv., der er nævnt i planen, 
men hvis der sker ændringer i de fysiske forhold inden for lokalplanområdet, 
må disse kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

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

Administrationsbygningen ved 
Sønderborg Renseanlæg er den 
eneste bygning i komplekset 
med 2 etager.

Slamlageret ved Sønderborg 
Renseanlæg ligger nedgravet 
i terrænet for at genere 
omgivelserne mindst muligt.
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Sønderborg Kommuneplan 1996-2008
I henhold til Planloven kan kommunen selv udarbejde, godkendt og 
administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med 
kommuneplanen.

Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan udlagt som 
jordbrugsområde, og lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med 
denne. 
For at ændre lokalplanens områdestatus er et kommuneplantillæg 
nødvendigt. 
Vedtagelse af dette kommuneplantillæg er en forudsætning for vedtagelse 
af lokalplanen.
Kommuneplanen skal derfor ændres jf. vedlagte kommuneplantillæg, 
således at lokalplanområdet for fremtiden er udlagt som erhvervsområde.

Sønderborg Kommunes Kommuneplan 
1996-2008, Hovedstruktur
og Sønderborg Kommunes 
Kommuneplan 1996-2008,
Rammer for lokalplanlægningen.

Skov og fredningsforhold

Kystnærhedszone
Lokalplanområdet befinder sig inden for en 3 km kystnærhedszone.
Kystnærhedszonen er et område, som ifølge Planloven ønskes friholdt for 
bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.
I lokalplanområdet har man de nødvendige tilladelser til at drive 
renseanlæg.
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Strandbeskyttelseslinje (kortbilag 2)
Derudover er der i lokalplanområdet en strandbeskyttelseslinje på 100 m 
fra vandet. 
I dette område må der i henhold til Naturbeskyttelseslovens §15 
ikke foretages ændringer i tilstanden af strandbredder og af andre 
kyststrækninger. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og 
lignende. 

Strandbeskyttelseskommisionen arbejder for tiden med en placering af den 
nye 300 m strandbeskyttelseslinje i Sønderborg Kommune. 
Nærværende lokalplan skal indordne sig Miljøministeriets fastlæggelse af 
strandbeskyttelseslinien, således at det af lokalplanens område, der er og 
bliver omfattet af beskyttelsen, kun må anvendes i overensstemmelse med 
Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Beskyttede naturtyper (kortbilag 2)
Med henvisning til Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper 
har Sønderjyllands Amt lavet en vejledende registrering.
Se eventuelt Sønderjyllands Amts hjemmeside www.gis.sja.dk 

I lokalplanområdet er et overdrev registreret som beskyttet naturtype.
Et overdrev er en tør, græsbevokset eng eller kystskrænt, som traditionelt 
er blevet brugt som græsningsområde for husdyr. 
På overdrev kan der ofte forekomme bevoksning med krat og anden 
træagtig vegetation, som også hører under naturbeskyttelsen.

I henhold til Naturbeskyttelsesloven må der således ikke foretages 
ændringer i den nuværende tilstand af overdrevet - herunder beplantning 
- uden dispensation fra amtet.
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Miljøforhold
Overskudsjord fra byggemodning og byggeri kan anvendes på lokalplanens 
område. Placeres det andre steder, skal det ske efter aftale med 
Sønderborg Kommune.
Af jordforureningslovens § 71 fremgår det, at… ”Såfremt der under bygge- 
eller jordarbejde 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 det 
pågældende arbejde udføre.”

Varmeplan
Lokalplanområdet er beliggende i varmeplanens distrikt 17, der ikke 
forudsætter tilslutning til kollektiv varmeforsyning.

Vandforsyning
Lokalplanområdet hører under Sønderborg Kommunes Vandforsyning. 

Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af Sønderborg Kommunes spildevandsplan.

Fortidsminder, fredninger og kulturmiljø
Såfremt der foretages anlægsarbejder vest for det eksisterende 
renseanlæg, skal der foretages en forudgående prøvegravning for at sikre, 
at mulige fortidsminder i området ikke ødelægges.



[B
E

S
T

E
M

M
E

L
S

E
R

]

10

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
I henhold til Planloven, lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000,   

fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte    
område.

§  1 Formål
 Formålet med lokalplanen er:

 - at fastlægge området til brug for Sønderborg Renseanlæg.

 - at sikre et stiareal langs kysten som led i et samlet stiforløb langs  
 hele den østlige side af Als Sund.

 - at ny bebyggelse får en udformning og indpasning, der medvirker  
 til at bevare respekten for landskabet.

§  2 Område og zonestatus 
2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
 matr. nr. 907, 908 og 918 samt dele af 910 - alle Ulkebøl ejerlaug,  
 samt alle arealer, der efter den 1. juni 2002 udstykkes fra nævnte   
 ejendomme.

2.2  Området er landzone.

§  3 Områdets anvendelse
3.1 Lokalplanområdet udlægges til erhvervsområde.

3.2 Der kan i lokalplanområdet ombygges og udbygges mindre tekniske  
 anlæg efter behov.

3.3 Langs kysten kan anlægges offentligt tilgængelige stier under   
 hensyntagen til naturen og i overensstemmelse med Sønderborg   
 Kommunes politik omkring tilgængelighed til kystområderne,   
 jf. ’Promenader langs havnen og kysten’, Sønderborg Kommune,   
 marts 2002.
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§  4 Udstykning
4.1 De offentligt tilgængelige arealer langs kystlinjen kan udstykkes i   
 forbindelse med etablering af stier/promenader.

§  5 Veje og stier
5.1 Adgang til Sønderborg Renseanlæg skal ske ad de eksisterende   
 vejadgange fra Nr. Havnegade - markeret med pile på kortbilag 1.

5.2 Langs Als Sund udlægges et areal til etablering af sti langs kysten  
 som vist på kortbilag 1.  
 Stien skal udføres som en trampesti med et profil principielt som   
 vist på tegningen nedenfor. Stiens konkrete placering skal    
 ske under størst mulig hensyntagen til den naturlige kystskrænt.

  
  
 Plantegning fra 
 ’Promenader langs havnen    
 og kysten’,      
 Sønderborg Kommune,  
 marts 2002, der viser en 
 principiel udformning af 
 stierne langs kysten.
  

§  6 Ledningsanlæg
6.1 Alle forsyningsledninger skal føres i jord.

§  7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Ny bebyggelse skal placeres med en minimumafstand på 10 meter  
 fra Nr. Havnegade.

7.2 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager med en bygningshøjde på  
 max. 8,5 meter.

7.3 Udbygning  skal ske med størst mulig afstand til kystområdet.
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§  8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Ombygning/udbygning af Sønderborg Renseanlæg må udføres i   
 samme materialer som det eksisterende renseanlæg (fortrinsvis   
 beton) evt. med beklædning af stålplader eller træ.
  
8.2 Bygninger og anlæg skal udføres med flade tage beklædt med   
 tagpap eller græstage.

§  9 Ubebyggede arealer
9.1 Ubebyggede arealer skal have et grønt præg i form af beplantning  
 med græs, buske, træer m.m.

9.2 Beplantningsbæltet mod nord skal bevares og vedligeholdes.   
 Såfremt der sker skader på beplantnigsbæltet f. eks. storm eller   
 sygdom, skal beplantningsbæltet genetableres af ejeren. 

§ 10 Tilladelser fra andre myndigheder
 Der henvises til kortbilag 2.
    
10.1 Uanset ovenstående bestemmelser må lokalplanens    
 område, der er omfattet af strandbeskyttelsen, kun anvendes   
 efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

§ 11 Eksisterende bindinger
11.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er   
 uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. Lov   
 om planlægning § 15.
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§ 12 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.

 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte  
 som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om   
 anlæg mv., der er nævnt i planen.

 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.
  
 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de    
 almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i    
 byggelovgivningen.
 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.
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Kortbilag 1

Sti

Lokalplanafgrænsning

Indkørsel/ udkørsel
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Kortbilag 2

Lokalplanafgrænsning

Strandbeskyttelseslinjer

Beskytter naturtype (overdrev)
Naturbeskyttelseslovens §3

100 m
strandbeskyttelseslinje 300 m

strandbeskyttelseslinje
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 18. 
september 2002.

P.b.v.

A. P. Hansen
borgmester

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 19. februar 
2003.

P.b.v.

A. P. Hansen
borgmester

Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme
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Tillæg nr. 21 til kommuneplan 1996-2008

Området, som er skraveret på nedenstående kortudsnit, er en del af 
kommuneplanens område 9.J1 og udlagt som jordbrugsområde.
Det skraverede område skifter med nærværende kommuneplantillæg 
områdestatus og overføres til rammeområde 9.E3: erhvervsformål, service- 
og forretningsvirksomhed samt enkelte boliger i tilknytning til en virksomhed

Følgende rammebestemmelser gælder for område 9.E3:

Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom  10%
Etageantal       max. 2 etager
Bygningshøjde      8,5 m
Opholdsareal i % af etagearealet    10%
Parkering max. etageareal pr. plads    100 m2
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til tillæg nr. 21 til Sønderborg Kommuneplan 1996-2008 er vedtaget 
af Sønderborg Byråd til offentlig fremlæggelse den 18. september 2002.

P.b.v.

A. P. Hansen
borgmester

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 19. 
februar 2003.

P.b.v.

A. P. Hansen
borgmester

Kommuneplantillægget tinglyses på de berørte ejendomme


