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Beliggenhed, baggrund og formål

Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 52 Stovgaard samt en del af matrikel nr. 54 
Stovgaard, der begge ligger ud til kysten ved Møllebugten. Matrikelnumrene ligger 
begge i byzone. De øvrige tilgrænsende arealer er jordbrugsmatrikler i landzone. 
Matrikel nr. 52 Stovgaard er ved lokalplanforslagets udarbejdelse stadig bebygget 
med den tidligere søfartsskole.

Der er planer om at opføre et boligbyggeri i lokalplanområdet. Området rummer 
i dag et institutionsbyggeri, den tidligere søfartsskole, som der er planer om at 
rive ned. Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 15, hvis bestemmelse om 
anvendelse udlægger området til offentligt formål, herunder søfartsskole og 
rekreativ anvendelse. Et kommende boligbyggeri bliver en væsentlig planmæssig 
ændring af området, og derfor skal der i henhold til Planlovens § 15 udarbejdes en 
lokalplan for området.

Lokalplanen har til formål at fastlægge den fremtidige arealanvendelse til 
boligbyggeri med tilhørende lokale serviceanlæg, at sikre tilfredsstillende bovilkår 
med hensyn til parkering, tilkørselsforhold og opholdsareal og at friholde et areal, 
der ligger i strandbeskyttelseszone for bebyggelse og at sikre arealet til rekreativt 
formål.

Lokalplanområdet  er i dag bebygget 
med den tidligere søfartsskole fra 1978. 
Bygningerne vil blive revet ned, når det 
kommende boligbyggeri skal opføres.
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Beskrivelse af lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse bebygget med den tidligere 
søfartsskole, som er et typisk institutionsbyggeri i mursten fra 1978. Byggeriet 
er lavt og omkranset af store plænearealer med høje, levende læhegn. Nord 
for byggeriet er der adgang til Møllebugten ved Alssund. Mod NV, V, S og Ø er 
lokalplanområdet omgivet af jordbrugsarealer. Både lokalplanområdet og de 
omkringliggende arealer er ret kuperede, mens selve lokalplanområdet dog 
flader ud mod Møllebugten og mod plænearealerne syd for de nuværende 
skolebygninger.

Ill.: bebyggelsesplan

Sydøst for lokalplanområdet 
går Hovedvej 8 via 
Alssundbroen, som kan ses 
fra lokalplanområdet.

Mod nord ligger Møllebugten 
- her set med bådebroen.
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Projektet i lokalplanområdet 

Den ny bebyggelse erstatter den tidligere søfartsskole, hvis bygninger mv. fjernes. 

Ved  opførelsen af søfartsskolen blev der gennemført omfattende 
terrænreguleringer for at skabe vandrette plateauer til bygningsanlæg, boldbaner 
mv. I det planlagte byggeri er det hensigten i vidt omfang at genskabe det tidligere 
terræn. Herved opnås smukkere landskabsformer og bedre udsigtsmuligheder fra 
områdets forskellige dele - se bilaget ”Terræn-snit”.

Omkring den ny bebyggelse opretholdes de kraftige, afskærmende levende hegn 
mod vest, syd og øst. Hegnene er værdifulde, idet de indrammer området, skaber 
læ og afgrænser ud mod det omgivende landskab. Det er dog hensigten at bevare 
og pleje væsentlige dele af beplantningerne mod nordøst.

Bygherren ønsker at opføre en boligbebyggelsen i klassicistisk arkitektur, idet 
det er hans ønske at skabe et ekstraordinært område med en særlig appel. 
Bebyggelsesplanen og udearealernes udformning indgår i dette helhedsbillede, 
og det samlede område vil dermed fremstå som en harmonisk helhed med sin 
helt egen identitet: En klassicistisk bebyggelse i et stort parkanlæg direkte ud mod 
Møllebugten og Alssund.

Bebyggelsen vil følge stedets kuperede landskab og hermed indpasse sig i 
kystlandskabet. De bevarede beplantninger og hegn, som suppleres med en hel 
del nye beplantninger indgår i stedets karakteristiske landskab, som præges af de 
mange levende hegn.

Byggeriets samlede helhedsindtryk vil være delvis afskærmet fra omgivelserne 
af den høje beplantning i området. Bebyggelsen vil være synlig fra broen og for 
sejlende i sydlig retning gennem Alssund. De sejlende vil opleve en visuelt set 
iøjnefaldende bebyggelse, der dog domineres af den store Alssund Bro. 

Den klassicistiske bebyggelse set fra nord, bådebroen.
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Gennem bebyggelsesplanen er det tilstræbt at give flest mulige boliger mulighed 
for udsigt mod nord til Alssund.
Arealerne nord for bebyggelsen, inden for strandbeskyttelseslinien, udlægges til 
rekreativt område.

Bygningerne opføres i 1-2 etagers byggeri med udnyttet tagetage. De nordligste 
bygninger ud mod det rekreative areal er op til 7,0 meter høje, mens de øvrige 
bygninger kan blive indtil 11,5 meter høje. Der bliver tale om boliger i flere plan og 
evt. boliger placeret oven på hinanden, dvs. både tæt-lave boliger og etageboliger. 
Tagene dækkes med sort  tegl, og udformes som saddeltage med valm og kviste 
eller som mansardtage med kviste.

Tegningerne viser facaderne af 
tre bygningstyper, som det er 
planen at opføre i området.
Den højeste bygningstype, 
vist nederst, måler 10 meter 
i højden. Der er planer om at 
bygge i indtil 11,5 meters højde.
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Private opholdsarealer udformes som balkoner, altaner og terrasser. Det øvrige 
parkanlæg med bl.a. store plænearealer, tennisbane og areal til boldspil udgør de 
fælles opholdsarealer.

Parkering fordeles på en række mindre parkeringsarealer spredt i området, ligesom 
der under nogle af bygningerne er mulighed for at etablere kælderparkering - se 
p-arealer på kortet ”Beliggenhedsplan”.

Perspektivtegninger af tre forskellige bygningstyper, som projekteres opført.
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Forhold til anden planlægning

Regionplan
Ifølge regionplan 2005 og Kommuneplan 1996-2008 er der for området fastlagt 
en konsekvenszone for et planlagt erhvervsareal sydøst for lokalplanområdet. 
Erhvervsarealet udlægges til jordbrugsområde i den nye Kommuneplan 2005-
2017, som endnu ikke er vedtaget. Amtet ønsker ikke at modsætte sig ændringen i 
anvendelsen.

Kommuneplan
I henhold til Planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere 
lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanområdet ligger ved lokalplanforslagets udarbejdelse i rammeområde 
13.D1 (offentligt formål og institutioner, herunder sportsanlæg og grønne områder) 
og 13.F1 (fritidsformål, herunder rekreative formål, kolonihaver, sportsanlæg og 
grønne områder) i den eksisterende Kommuneplan 1996-2008.

Imidlertid er forslag til Kommuneplan 2005-2017 under udarbejdelse, og dette 
forventes vedtaget før lokalplanforslagets endelige vedtagelse. Lokalplanområdet 
er i forslag til Kommuneplan 2005-2017 udlagt som rammeområde 13.B1 og 13.B2 
(boligformål med tilhørende serviceanlæg).

Lokalplanforslaget vil være i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 
2005-2017, hvad angår rammeområde 13.B1. Lokalplanforslaget vil være i 
overensstemmelse med rammeområde 13.B2 i forslag til Kommuneplan 2005-
2017 hvad angår anvendelse (boligformål med tilhørende lokale serviceanlæg), 
bebyggelsesprocent, krav til opholdsareal og krav til parkering. Derimod giver 
rammeområde 13.B2 i forslag til Kommuneplan 2005-2017 ikke mulighed for at 
bygge 2 etager med udnyttet tagetage i indtil 11,5 meters højde men kun maks. 2 
etager i maks. 9 meters højde.

For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen 
udarbejdes der samtidig et kommuneplantillæg.

Lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 15. Byplanvedtægten er 
inddelt i to zoner, som begge udlægger området til offentligt formål. Den zone, 
der ligger på matr.nr. 54, og som ligger inden for strandbeskyttelseszonen, er 
ydermere specificeret ved at være udlagt til rekreativt område for søsport. For 
samme zone er det specificeret: Den detaljerede anvendelse af området skal 
fastlægges i et tillæg til nærværende byplanvedtægt efter nærmere aftale med 
fredningsplanudvalget.

Byplanvedtægt nr. 15 erstattes for lokalplanområdets vedkommende af 
lokalplanen.
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Strandbeskyttelseslinie
En stor del af lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinien. Alt byggeri 
i lokalplanområdet placeres i den del af lokalplanområdet, som ligger uden for 
strandbeskyttelseslinien - se kortbilag. Arealer i strandbeskyttelseslinien vil blive 
udlagt til rekreativt formål.

Inden for området, der er omfattet af strandbeskyttelseszonen, må der ikke 
foretages ændringer i tilstanden. Der må ikke etableres hegn, placeres 
campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 
eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Der kan søges om dispensation 
hos Sønderjyllands Amt. Efter den 1. januar 2007 kan dispensation søges hos 
Miljøministeriet.

Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen.

Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der redegøres med en begrundelse for, hvorfor 
bygninger ønskes opført med en større højde end 8,5 meter, og ifølge Planlovens 
§ 16, stk. 4 skal der redegøres for, hvorledes bebyggelse og anlæg i den kystnære 
del af byzonen vil påvirke kysten visuelt:

Sønderborg har en unik beliggenhed ved Alssund, men samtidig med er der meget 
begrænsede udbygningsmuligheder omkring byen, da hele kommunen ligger inden 
for kystnærhedszonen. Etablering af kystnære boliger vil kun være muligt inden for 
allerede udlagte arealer som f.eks. området ved Søfartsskolen. 

Mod øst, vest og syd er bebyggelsen omgivet af tæt beplantning, som næsten 
skjuler bebyggelsen. Lokalplanområdet ligger lige nord for Alssundbroen. 
Bebyggelsen er mest synlig set fra Alssundbroen. Den planlagte forholdsvis lave 
bebyggelse vil ikke syne meget i forhold til det dominerende anlæg, som udgøres 
af broen og de tilhørende dæmninger og vejanlæg. 

En mindre del af bebyggelsen, beliggende i den midterste del af området tænkes 
opført i op til 11,5 meters højde. Den store bygningshøjde skyldes, at der under 

Set fra tilkørslen til Alssundbroen vest for Alssund. Søfartsskolen på billedet er i indtil 1½ 
etagers højde og beklædt med rødt tegltag - skimtes mellem træerne. Det kommende 
byggeri planlægges opført i indtil 2 etager samt tagetage og belagt med sort glaseret tegl.
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nogle af bygningerne skal være mulighed for at etablere underjordisk parkering. 
Således reduceres antallet af parkeringspladser på terræn til fordel for områdets 
grønne kvaliteter.
Samtidig fordeles det samlede tilladte etageareal på færre bygninger til fordel for 
større friarealer, bebyggelsens åbenhed og udsynet til kysten fra området.

Byggeloven og udstykning
Ifølge Byggelovens § 10A skal bebyggelsen, når der på en ejendom opføres mere 
end ét enfamiliehus til helårsbeboelse, opføres og anbringes således, at hver 
boligenhed kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang.

Det vedlagte kort ”Udstykningsprincip” viser et forslag til et udstykningsprincip for 
bebyggelsen.

Vandforsyning
Vandforsyning skal ske fra Sønderborg Kommunes Vandforsyning.

Spildevandsforsyning
Spildevand og regnvand fra lokalplanområdet skal tilledes henholdsvis 
renseanlægget og Alssund. Spildevandet ledes til renseanlæg ved hjælp af 
en ny pumpestation og trykledning, der etableres inden for lokalplanområdet. 
Installationerne udføres af Sønderborg Kommune. Overfladevand fra
parkeringsarealer med mere end 20 pladser afledes via olieudskiller til 
regnvandsystem og Alssund.

Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, som er i overensstemmelse 
med lokalplanen.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er omfattet af Sønderborg Kommunes varmeplan.

Miljøforhold 
Støjgrænser i lokalplanens bestemmelser er fastsat i overensstemmelse med 
Regionplanens retningslinie om vejstøj.

Sønderjyllands Amts Industriafdeling oplyser, at der ikke er interessekonflikter 
mellem det påtænkte byggefelt og et støjkonsekvensområde for militærets skyde- 
og øvelsesbaner i Kær Vestermark.

Der er ikke registreret forurening på matriklen.

Af Jordforureningslovens § 71 fremgår det, at såfremt der under bygge- eller 
jordarbejde på et areal, der ikke er forureningsmæssigt kortlagt, konstateres en 
forurening af jorden, skal arbejdet standses. Forpligtelsen påhviler ejendommens 
ejer og den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre.

Sønderborg Områdets Miljøcenter skal hurtigst muligt orienteres om den 
konstaterede forurening.
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I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har kommunen screenet 
lokalplanområdet for miljøforhold. Miljøscreeningen har konkluderet, at det er 
usandsynligt, at lokalplanens gennemførelse vil få en væsentlig påvirkning 
på miljøet. Det vurderes således, at der ikke skal udarbejdes en egentlig 
miljøvurdering for lokalplanområdet.

Fortidsminder
Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det 
omfang, det berører fortidsmindet, jf. Museumslovens § 27. Fortidsmindet skal 
straks anmeldes til Kulturministeren eller nærmeste statslige eller statsanerkendte 
kulturhistoriske museum. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan 
fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk 
undersøgelse. Senest et år efter, at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet 
genoptages, medmindre Kulturministeren har afgivet indstilling om erhvervelse af 
fortidsmindet.
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Lokalplanens bestemmelser

I henhold til Planloven, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, fastsættes 
herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1  Formål
 Formålet med lokalplanen er at:
 * fastlægge den fremtidige arealanvendelse til boligbebyggelse i
   lokalplanområdet med tilhørende lokale serviceanlæg
 * sikre tilfredsstillende bovilkår med hensyn til parkering, tilkørselsforhold
   og opholdsareal
 * arealet inden for strandbeskyttelseslinien skal friholdes for bebyggelse og
   sikres til rekreativt formål.
 * byggeriet opføres i klassicistisk stil
 * bebyggelsen indpasses med hensyntagen til det kystnære landskab.

§ 2  Område og zonestatus
2.1        Lokalplanområdet består af matrikel nr. 52 Stovgaard og en del af matrikel
             nr. 54 Stovgaard som vist på kortet ”Lokalplanafgrænsning”, samt alle
             parceller, som efter den 22. marts 2006 udstykkes fra nævnte ejendom.
2.2        Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse
 Området må anvendes til boliger med tilhørende lokale serviceanlæg,
 herunder rekreative arealer.
 
§ 4 Udstykning
  Grunde udstykket fra lokalplanområdet skal være i overensstemmelse med
 kortet ”Udstykningsprincip” - se dette!

§ 5 Adgangsforhold, parkering og stier
5.1 Indkørsel til lokalplanområdet og til dets parkeringsareal finder sted fra
             Surlykke.
5.2 Der skal anlægges minimum 1½ p-plads pr. bolig. 
5.3 Al parkering i lokalplanområdet finder sted på parkeringsarealerne på
 terræn som vist på kortet ”Beliggenhedsplan” - se dette! - eller i p-
 kældre, som må ligge under boligbebyggelsen.
5.4 Ved almennyttigt byggeri i lokalplanområdet skal anlægges 2 handicap-
 parkeringspladser pr. 20 p-pladser (se også § 11.3); handicap-
             parkeringspladserne indgår i det samlede antal p-pladser, der skal
             anlægges i lokalplanområdet.
5.5 Interne veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje.
5.6 Hovedstamveje i lokalplanområdet skal have en minimumbredde på 5,5 m
 og stikveje en minimumbredde på 4,5 m.
5.7        Arealer til veje og parkering skal belægges med fast belægning.
5.8 Der skal anlægges en sti langs vandet i hele lokalplanområdet. Stien skal
 have en udlægsbredde på 3,0 m med en belægningsbredde på 2,0 m og
 med 1,0 m græsrabat i hver side. Promenadebelægningen består af stabilt



1 3

B
e

s
te

m
m

e
ls

e
r

 grus afsluttet med stenmelsafdækning  - se kort ”Beliggenhedsplan”.
5.9        Der skal være offentlig adgang gennem lokalplanområdet til stien langs
 vandet.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1        Områdets bebyggelsesprocent under ét er maksimum 30. 
6.2        Der må bygges indtil 11,5 meter i højden i 2 etager med udnyttet tagetage. 
6.3        Boligbyggeri, der kan udstykkes til enfamiliehuse, skal placeres inden for
             udstykningsfelterne, som det er vist på kortet ”Udstykningsprincip”.
6.4        Der skal udlægges areal til affaldsopbevaring umiddelbart i nærheden af
             indkørselsvejen.

§ 7       Udeopholdsarealer
            Der skal til udeophold være minimum 100% af etagearealet.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1        Farver på facader og tagkonstruktion skal afstemmes med omgivelserne,
             og farverne skal være jordfarver eller disses blandning med sort eller hvid. 
8.2        Facadematerialer skal være mursten, træ, beton eller zink. Kun mursten
             må vandskures eller pudses. Mindre bygningsdele kan udføres i andre
             materialer.
8.3        Tagmaterialer skal være i tegl, tagpap eller zink.
8.4        Antenner og paraboler til modtagelse af radio, tv o.l. må ikke uden særlig
             tilladelse opsættes på udvendige bygningssider, skorstene eller tagflader. 

§ 9 Ubebyggede arealer
9.1        Ubebyggede arealer uden for strandbeskyttelseslinien må anvendes som
             opholdsareal, rekreativt areal, serviceareal, sportsområde, vej og
             parkering. 
9.2        Ubebyggede arealer uden for strandbeskyttelseslinien skal:
             * beplantes
             * belægges med fliser eller lignende eller 
             * have belægning til sportsfaciliteter
             og fremstå vedligeholdte og rengjorte. 
9.3        Opholdsarealer uden for strandbeskyttelseszonen skal fremstå med
             havepræg.
9.4        Ubebyggede arealer inden for strandbeskyttelseslinien er underlagt
             Naturbeskyttelsesloven.
9.5        Beplantning i lokalplanområdets ydre afgrænsning og i
             strandbeskyttelseszonen skal bevares. 
9.6        Ny beplantning i skel og i strandbeskyttelseszonen skal være
             egnskarakteristisk. Der kan frit vælges inden for følgende arter: 
             Større træer: * vild pære, * vild æble, * fuglekirsebær, * tjørn
             Buske: * slåen (prunus spinosa), * syren (syringa vulgaris eller syringa
             reflexa), * storbladet surbær (aronia melancarpa), * druehyld (sambucus
             racemosa), * hassel (corylus avellana), kvalkved (viburnum opulus).             
9.7        Beplantningen skal vedligeholdes, så den ikke bliver til gene for
             naboer eller beboere i lokalplanområdet med hensyn til størrelse og
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             skygge.
9.8        Ubebyggede arealer skal støjsikres. Støj må ikke overstige grænseværdier
             fastlagt i gældende vejledning fra Miljøministeriet.

§ 10      Grundejerforening
10.1      Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for ejere i
             lokalplanområdet, når mindst 33% af bebyggelsen er taget i brug.
10.2      Medlemspligt til grundejerforeningen indtræder ved erhvervelse af en
             ejendom i lokalplanområdet, eller for den oprindelige ejer ved
             påbegyndelse af udstykning og bebyggelse i overensstemmelse med
             lokalplanen.
10.3      Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets
             fællesarealer. Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer
             tillige forestå etablering af eventuelle nyanlæg.
10.4      Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Sønderborg Byråd.

§ 11      Forsyningsanlæg
11.1      Alle forsyningsledninger skal føres i jord.
11.2      Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt vand- og spildevandsnet. Regnvand
             tilledes Alssund.
11.3      Afledning af spildevand direkte til recipient (Alssund) fra p-pladser med
             mere end 20 pladser kræver tilladelse fra Sønderjyllands Amt, indtil den
             31. december 2006; derefter fra Sønderborg Kommune.

§ 12      Støjgrænser
12.1      Byggeriet skal etableres således, at udeopholdsarealer, der medregnes i
             det krævede udeopholdsareal, og facader med oplukkelige vinduer/
             ventilationsindretninger, sikres et maksimalt støjniveau på 55 dB(A) fra
             trafikstøj.
12.2      Byggeriet skal udføres således, at det indendørs støjniveau foranlediget af
             trafik- eller togstøj højst bliver 30 dB(A).

§ 13      Forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug
13.1      Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen opfylder kommunens
             varmeplan. 
13.2      Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt minimum 1½ p-plads
             pr. bolig.
13.3      Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før stien, der er nævnt i § 5.8, er
             anlagt.

§ 14      Servitutter
14.1      Privatretlige tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen,
             fortrænges af lokalplanens bestemmelser, jf. planlovens § 15.
14.2      Der er tinglyst ret til at etablere og tinglyst pligt til at vedligeholde og om
             fornødent udskifte en 3,0 m bred sti/promenade umiddelbart ovenfor
             kystskrænten langs med Alssund i overensstemmelse med ”Promenader
             langs havnen og kysten, Sønderborg Kommune 2002”.
14.3      Der er tinglyst udlæg af en op til 6 m bred vejadgang over ejendommen  
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 til naboejendommen mod vest, nemlig den resterende del af matr.nr. 54   
    Stovgård, Dybbøl Sogn, herunder adgang for al gående og cyklende
 trafik til stien/promenaden. Udlægget af den nævnte vejadgang skal i
 videst mulig omfang ske i form af de d.d. eksisterende veje på
 ejendommen.

§ 15     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, medmindre dispensation meddeles efter
            reglerne i Planloven.
            
            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.



Kort ”Lokalplanafgrænsning”

Den stiplede linie viser afgrænsningen af det område, som lokalplan nr. 13-0601 
dækker. 
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Kort ”Beliggenhedsplan”

Kortet viser, hvor bygninger, veje, sti og p-arealer placeres. 
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Kort ”Udstykningsprincip 1/2”

Kortet viser et principielt eksempel på, hvordan boligboligbebyggelsen kan 
udstykkes.
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Kort ”Udstykningsprincip 2/2”

Type A – Den nordlige husrække
Type A-boligerne er i Byggelovens forstand række-/kædehuse i 1 etage med 
udnyttet tagetage med lodrette lejlighedsskel og kan som alle øvrige boliger 
inden for lokalplanområdet være ejerboliger. I så fald skal hver boligenhed kunne 
udstykkes til selvstændige ejendomme med lovlig vejadgang, jf. byggelovens § 
10A. 

Det foreslås, at den enkelte boligenhed i givet fald udstykkes som sokkelgrund. Det 
vil sige, at matriklen følger bygningens sokkel og det lodrette lejlighedsskel. Der er 
3 lejligheder for hver bygning af type A. 
Derudover kan hver boligenhed eventuelt have en ideel andel af det fælles friareal. 

Vejadgang helt frem til den enkelte bolig er ikke sandsynlig, men der udlægges 
gang- og stiarealer frem til hver enkelt bolig fra parkeringsområderne.

Type B – Den midterste husrække
Type B-boligerne er i byggelovens forstand etageboliger i 2 etager med udnyttet 
tagetage. Der er i byggeloven ikke krav om, at udstykning skal kunne finde sted. 

Type C – Den sydlige husrække
Type C-boligerne er, såfremt de ikke opføres med vandrette lejlighedsskel at 
betragte som række-/kædehuse i 2 plan med lodrette lejlighedsskel. Såfremt der 
kun er lodrette lejlighedsskel, er der 4 lejligheder for hver bygning af type C. 

Det foreslås, at den enkelte boligenhed i givet fald udstykkes som sokkelgrund. Det 
vil sige at matriklen følger bygningens sokkel og det lodrette lejlighedsskel. Der er 
4 lejligheder for hver bygning af type C. 
Derudover kan hver boligenhed have en ideel andel af det fælles friareal. 

Vejadgang helt frem til den enkelte bolig er ikke sandsynlig, men der udlægges 
gang- og stiarealer frem til hver enkelt bolig fra parkeringsområderne. 
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Kort ”Strandbeskyttelseslinien”. 

Byggeriet placeres uden for strandbeskyttelseslinien. Strandbeskyttelseszonen er 
markeret mørkt og strandbeskyttelseslinien er vist som stiplet linie.
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Terræn-snit 

Snittene AA og BB, som er vist på nedenstående 
kort viser, hvordan snit vil være i terrænet efter 
terrænudjævningen.
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Vedtagelse

Forslag til lokalplan 13-0601 er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd 
den 10. maj 2006.

P.b.v.

A. P. Hansen
borgmester

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 13. september 2006.

P.b.v.

A. P. Hansen
borgmester

Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme.
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Kommuneplantillæg

Området, der er mørkt tonet på nedenstående kortbilag, udgør ved 
offentliggørelsen af forslag til kommuneplantillægget rammeområde 13.D1 i 
Kommuneplan 1996-2008. 13.D1 er udlagt til offentligt formål og institutioner, 
herunder sportsanlæg og grønne områder.

Inden Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget forventes 
Kommuneplan 2005-2017 endeligt vedtaget. I Kommuneplan 2005-2017 er det 
eksisterende rammeområde 13.D1 benævnt som rammeområde 13.B2. Såfremt 
vedtagelsen finder sted som forventet, ændres bestemmelserne for rammeområde 
13.B2 ved herværende kommuneplantillæg til:

Bestemmelser for rammeområde 13.B2:

Anvendelse:
Boligformål med tilhørende lokale 
serviceanlæg.

Bebyggelsesprocent:
Maksimalt 30%

Etageantal:
Højst 2 etager med udnyttet tagetage

Maksimal bygningshøjde:
11,5 meter

Opholdsareal:
Minimum 100% af etageareal

Parkering:
Minimum 1½  p-plads / bolig 13.D1 --> 13.B2
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Vedtagelse

Forslag til kommuneplantillægget, vist på forrige, side er vedtaget til 
offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 10. maj 2006.

P.b.v.

A. P. Hansen
borgmester

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd 
den 13. september 2006.

P.b.v.

A. P. Hansen
borgmester
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Miljøscreening

Skemaet nedenfor er et resumé af den miljøscreening, der er foretaget forud 
for udarbejdelsen af lokalplanforslaget. En detaljeret beskrivelse af projektets 
miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed kan rekvireres hos 
Plan- og Teknikforvaltningen. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Konklusionsskema, miljøscreening
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	 	 	 	 1	 	 	 A
7	 Luft	 	 	 	 1	 	 	 A
8	 Klimapåvirkning	 	 1	 	 	 A
9	 Kulturarv	 	 	 2	 	 	 B
10	 Befolkning	 	 	 2	 	 	 B
11	 Menneskers	sundhed		 2	 	 	 B
12	 Trafik	 	 	 	 2	 	 	 B
13	 Materielle	goder	 	 2	 	 	 B
14	 Naboområder		 	 1	 	 	 A
15	 Alternativer,	0-løsning	 2	 	 	 B

Definitions-skala til konklusionsskema
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
Projektet skønnes for 8 af 15 undersøgte emner at have en uvæsentlig påvirkning 
af miljøet. 7 emner skønnes at have en måske væsentlig påvirkning af miljøet, og 
ingen af de undersøgte emner skønnes at have en væsentlig påvirkning. Dette 
vurderes ud fra den antagelse, at der vil udarbejdes et kommuneplantillæg, der 
tillader bebyggelse på 11,5 m i 2½ etage.  

Det vurderes, at der ikke er behov for en yderligere vurdering af miljøpåvirkningen 
hos andre berørte myndigheder, og det vurderes således, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering/ miljørapport for projektet.

 


