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Indledning
Dette hæfte indeholder forslag til lokalplan 18-3 for rekreativt område Vikær Strand
Camping, Diernæs strand.
Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit:
Redegørelse
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.
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny
bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige
forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Bilag
Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets
afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres.

Offentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan XX-X er offentliggjort den XX. mrd. 20XX og er i offentlig høring
i X uger. Indsigelser, ændringsforslag og eventuelle bemærkninger bedes fremsendt
via kommunens høringsportal www.blivhoerthaderslev.dk senest den XX. mrd. 20XX.
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Redegørelse

Redegørelse
Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet, der omfatter et areal på ca. 0,65 ha, og beliggende syd for
Haderslev ved Diernæs Strand på adressen Dundelum 29, 6100 Haderslev.
Området omfatter en del af matrikel 287, ejerlav Sønderballe, Hoptrup. Området er i
dag beliggende i landzone og vil forblive i landzone i fremtidig lokalplan.

Fig. 1. Vikær Strand Camping, matrikel 149 og 287. Matrikel 149 er eksisterende campingplads.
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Redegørelse

Baggrund og formål
Vikær Strand Camping ved Diernæs Strand ønsker at udvide campingfaciliteterne
med moderne indrettede hytter. Samtidig ønskes campingarealet udvidet, så
der bliver plads til yderligere 35 enheder. Campingpladsen er i dag godkendt til
vintercampering og der ønskes tilladelse til vintercampering for nye hytter.
Campingreglementet blev senest revideret d. 31. marts 2019. Her blev der åbnet
mulighed for at campingpladser må opføre 45 kvm. campinghytter på arealer
beliggende udenfor strandbeskyttelseslinien. Området der ønskes udviklet er delvist
beliggende udenfor strandbeskyttelseslinien.
Området, der ønskes udviklet, ligger langs indkørslen til campingpladsen
og rummer i dag et græsareal, der anvendes som boldbane, som bruges
af campingpladsens gæster. Det forudsættes, at græsarealet inddrages til
campinghytter og til udvidelse af campingplads. Forslag til lokalplan 18-3 omfatter
dette græsareal.
Formålet med lokalplanen er at fremtidssikre campingpladsens udviklingsmuligheder.
Det vurderes at udvidelsen af campingpladsen med hytter og enhedspladser, har en
minimal påvirkning af kystlandskabet.

Fig. 2. Områdets afgrænsning er vist på luftfoto/kort med rød streg.
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Redegørelse

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende ved Diernæs Strand, knap 5 km sydøst for Hoptrup
og landevej 170. Vejadgang til området sker primært fra Hoptrup og til Diernæs og
herfra via småveje til Diernæs Strand og Vikær Strand Camping.
I dag udnyttes lokalplanområdet som boldbane i forbindelse med campingpladsen.
Campingpladsens samlede arealer er karakteriseret som et lavtliggende område,
der stiger mod en bakketop, der afbrydes af skrænt mod kyst og strand i den
østlige ende af campingpladsen. En mindre del af området mod vest og nordvest,
der ikke anvendes til camping er en del af et vådområde, der er §3 beskyttet. Et
vandløb (Vedbæk) løber fra syd mod nord gennem vådområdet og langs kanten af
campingområdet og krydser lokalplanområdet.
Ved indkørslen til campingpladsen er placeret bygninger i 1 etage, der huser
reception, butik, lager mv. Ude på campingpladsen er der udover enkelte
fællesbygninger med toilet mv. opført et antal campinghytter, der primært er placeret
på bakken og med udsigt over kysten. Den øvrige del af campingpladsen anvendes til
traditionel camping med campingvogne. Udenfor indkørsel og bom ligger græsarealet
til boldspil, der er omfattet af lokalplanen..
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Redegørelse

Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter udvidelsesarealet på 0,65 ha. Udvidelsesarealet er beliggende
langs indkørslen til campingpladsen og rummer i dag et græsareal, der anvendes
som boldbane, som bruges af campingpladsens gæster. Udvidelsesarealet har været
ejet af Vikær Camping siden 1998. Udvidelsesarealet giver campingpladsen mulighed
for at udvide med 4 hytter og 35 campingenheder. Udvidelsesarealet er opdelt i 3
delområder.
Delområde 1, ”hytteudvidelse” er beliggende længst mod vest, udenfor
strandbeskyttelseslinien, og åbner, jf. det opdaterede campingreglement, mulighed
for etablering af 45 kvm. hytter (30 kvm. indenfor strandbeskyttelseslinen).
Lokalplanen giver mulighed for etablering af maksimalt 4 hytter a 45 kvm..
Delområde 2, ”campingudvidelse” er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinen.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af 35 campingenheder samt at arealet
planeres i mindre omfang, så det er egnet til campering.. Der etableres strøm og
vandforsyning på enhedspladser og lav søgebelysning langs interne vejforbindelser.
Delområde 3, er udvidelse af adgangsvejen Dundelum langs lokalplanområdet, så
vejen bliver 5,5 meter bred. Vejen anlægges i knust granit, knust asfalt eller asfalt.
Udvidelsesarealet afgrænses mod Dundelum med hækbeplantning. For at sikre et kik
fra Dundelum mod strandeng og kyst skal hækken holdes i lav højde.
Adgang til udvidelsesarealet sker via nyetableret indkørsel umiddelbart før overgang
til eksisterende campingareal. Interne veje etableres i grus.
Lokalplanen stiller krav til parkeringspladser i lokalområdet.

Fig. 3.Lokalplanområde afgrænsning
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Redegørelse

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2017
Hovedstruktur og retningslinjer
Kommuneplanen sætter krav til, at planlægning skal ske på en bæredygtig måde efter 5 følgende temaer: proces,
teknik, sociokulturel og funktionel kvalitet, økonomi og miljø.
Lokalplanområdet er beliggende mere end 7 km fra nærmeste områder, som er omfattet af Natura 2000.
Lokalplanområdet ligger ind i landet og derved udvides der væk fra Natura 2000 området. Der er stillet krav til
bebyggelsens omfang og materialer for at sikre, at udvidelse af campingpladsen påvirker kystlandskabet mindst
muligt.
Campingpladsen er med til at skabe arbejdspladser, liv og turisme i landdistriktet ved Diernæs.
Området er udpeget til særlig værdifuldt landskab, men da der er tale om en beskeden udvidelse af den
eksisterende campingplads, vil det ikke påvirke væsentligt, da bygningerne er af stort set samme højde som de
øvrige i området.
Naturområder ligger udenfor lokalplanafgrænsningen og bliver derfor ikke påvirket direkte. Langs
lokalplanområdets nordlige side er der §3 strandeng og langs det østlige side et mindre vandløb Vedbæk, der er
udpeget til potentiel økologisk forbindelse. Langs strandeng og vandløb må der ikke foretages bebyggelses- eller
terrænændringer i en afstand af 5 meter.
I henhold til vandløbsregulativet skal vandløbet, friholdes i bredde på 8 meter fra overkant, for faste genstande af
hensyn til vedligeholdelse.
Lokalplanområdet ligger udenfor internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000. Der er i forbindelse
med miljøscreening lavet en vurdering af udvidelsen af campingpladsens påvirkning af tættest liggende Natura
2000-områder. Se vurdering på side 14. Der forventes ingen fjernpåvirkning fra projektet. Ovenstående er uddybet i
afsnittet omkring Naturforhold.
Lokalplanområdet ligger inden for kystbeskyttelseszonen, der reguleres efter Planlovens § 5b, der siger;
For planlægning i kystnærhedszonen gælder;
		
1.
at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, 		
			
såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær
			lokalisering,
		
2.
at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i særlige
			
tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse
			
af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse,
		
3.
at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder
			
skal fastholdes til ferieformål, jf. dog stk. 4,
		
4.
at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter en sammenhængende turistpolitiske 		
			
overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og 		
			fritidsbebyggelser, og
		
5.
at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Campingreglementets modernisering og opdatering i 2019 åbner bl.a. mulighed for, at campingpladser må opføre
45 kvm campinghytter på arealer beliggende udenfor strandbeskyttelseslinjen.
Udvidelse af campingpladsen er i tråd med Haderslevs Kommunes turismeprofil og indenfor et i kommuneplanen
udpeget turismeområde. Offentlighedens adgang til kysterne bevares uændret.
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Redegørelse

Området beliggende inden for klimatilpasningsplanens fokusområde er i risiko for oversvømmelse i
højvandssituationer.
Minimumskoten er 2,45 m langs kysten. Lokalplanen sætter derfor krav om, at ved nyopførelse af anlæg skal der
højtvandssikres op til kote 2,45 m.
Rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af nogen kommuneplanrammer i kommuneplan 2017, men grænser op til
gældende kommuneplanramme 18.40.RE.01 for eksisterende campingplads.
Ramme nr. 18.40.RE.01
Campingpladsen er omfattet af kommuneplanramme 18.40.RE.01 (1) Rekreativt område ved Dundelum og kan
specifik anvendes til campingplads og vandrehjem.
Områdets anvendelse er Rekreativt område til brug for campingplads med tilhørende bolig, servicebygninger,
hytter og teltslagningspladser m.m. Ved fritliggende bebyggelse må det kun opføres til campingpladsformål.
Bebyggelsesprocenten er på max. 10 procent for den enkelte ejendom. Bebyggelse må max. opføres i 1,5 etage
med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017.
18.40.RE.01

Fig. 7. Kommuneplanramme for området med angivelse af ændring.
Kommuneplantillæg
Udvidelse af campingplads med rekreative aktiviteter vil kræve et kommuneplantillæg, da forslaget til lokalplan
ligger udenfor ramme 18.40.RE.01.
Ramme 18.40.RE.01 (01) skal derfor ændres, så forslaget til lokalplanen ligger indenfor den samlede
kommuneplanramme.
Der er derfor udarbejdet et tillæg nr.17-2017 til Kommuneplan 2017 for Haderslev Kommune.
Kommuneplantillægget er offentliggjort samtidig med lokalplanen og kan ses på biblioteker, kommunens
hjemmeside: www.kommuneplan2017.haderslev.dk og www.plandata.dk.
Turismepolitiske overvejelser
I de udpegede turismeområder i Haderslev Kommune er der sat særlig planlægningsmæssig fokus på at udvikle
turismeanlæg.
Eksisterende turistvirksomheder skal have mulighed for at tilpasse virksomhedens størrelse til efterspørgslen.
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Redegørelse

Det er dog en forudsætning for alle etableringer og udvidelser, at der tages hensyn til natur- og miljømæssige,
sundhedsmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og erhvervsmæssige interesser. I lokaliseringen af ferie- og
fritidsanlæg skal der især tages hensyn til forebyggelse af miljøkonflikter.
Lokalplanområdet omfatter en græsboldbane i direkte sammenhæng med den eksisterende campingplads
og langs dennes adgangsvej. Lokalplanområdet gennemskæres af strandbeskyttelseslinjen, og derfor opdeles
lokalplanområdet i flere delområder med hver deres bestemmelser under hensyntagen til beskyttelseszonen.
Lokalplanområdet afgrænses af strandeng og af et vandløb, begge beskyttet af Naturbeskyttelsesloven §3. Der
sker ingen direkte påvirkning af disse beskyttede naturtyper. Der er stillet krav om sikkerhedsafstand til vandløb og
strandeng ved anlæg og drift.
Lokalplanområdet fremstår som et åbent areal i dag uden høj bevoksning. Af hensyn til stedets landskabelige
karakter og udsigt hen over området fastholdes den åbne karakter. Nye campinghytter placeres og orienteres, så de
giver mindst mulige gener for bagvedliggende sommerhuse, der hovedsagelig er beliggende højere i terrænet.
Vikær Strand Camping er Haderslevs Kommunes andenstørste campingplads. Denne er med til at styrke Haderslev
Kommunes turismeprofil og tiltrække vækst og arbejdspladser i landdistriktsområdet ved Diernæs.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Der er ingen forudgående lokalplaner eller byplanvedtægter i området.
Servitutter
Der er ingen af servitutterne er uforlignelige med lokalplanens bestemmelser
Campingreglementet
Campingreglementet blev senest revideret 31. marts 2019 – bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 i kraft.
Vejledningen er en modernisering og opdatering af den hidtidige vejledning. I den nye vejledning er der bl.a.
åbnet mulighed for, at campingpladser må opføre 45 kvm campinghytter på arealer beliggende udenfor
strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanområdet er delvis beliggende udenfor strandbeskyttelseslinjen.
Den eksisterende campingplads har tilladelse til vintercampering og opbevaring.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere vintercampering i hytter, men ikke for øvrige campingenheder.
Vinteropbevaring er ikke muligt.
Området er ikke udpeget til særlig værdifuldt landskab, som er en forudsætning for, at der kan gives mulighed for
vintercamping.
Der skal søges om en fornyet tilladelse efter campingreglementet ved ændring af udlejningstilladelsen, fx. ved
ændring af antallet af campingenheder, placering og antal af vintercamping og opbevaring. Udlejningstilladelsen er
personlig og skal fornyes ved ejerskifte.
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Redegørelse

Kystnærhedszone
Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, som er en beskyttelseszone langs kysten på 3 kilometers
bredde. I zonen kan der kun planlægges for bebyggelse og anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
I henhold til planlovens § 5b, stk. 4 kan ferie- og fritidsformål lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske
overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.
Vikær Strand Camping er Haderslevs Kommunes andenstørste campingplads. Denne er med til at styrke Haderslev
Kommunes turismeprofil og tiltrække vækst og arbejdspladser i landdistriktsområdet ved Diernæs.
Med campingreglementets modernisering og opdatering i 2019 af den hidtidige vejledning er der bl.a.
åbnet mulighed for, at campingpladser må opføre 45 kvm campinghytter på arealer beliggende udenfor
strandbeskyttelseslinjen.
Moderne campinghytter og flere enhedspladser er baggrunden for ønsket om udvidelse af den eksisterende
campingplads, da det giver mulighed for at følge med de krav og serviceniveau, der er til en campingplads i dag og i
tråd med Haderslevs Kommunes turismeprofil.
Lokalplanområdet omfatter beskeden landværtsudvidelse og ligger i direkte forlængelse af den eksisterende
campingplads. Udvidelsen placeres mellem bagvedliggende sommerhusområde og campingplads på det
eneste mulige sted. Sommerhusområdet ligger hovedsageligt på en bakke, hvor lokalplanområdet ligger ved
foden af bakken. Det betyder, at den visuelle påvirkning af campinghytterne set fra kysten bliver minimal, da
sommerhusområdet bagved ligger højere i landskabet. Lokalplanområdet får egen indkørsel fra Dundelum, som
også er adgangsvej til den eksisterende campingplads.
Det vurderes, at udvidelsen af campingpladsen med hytter og enhedspladser, har en minimal påvirkning af
kystlandskabet, da det primært ligger bag eksisterende campingplads, beplantning og det højere liggende
sommerhusområde. Der er i lokalplanen sat krav til bebyggelsens omfang og materialer for at minimere
påvirkningen.
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Naturforhold
Internationale naturbeskyttelsesområder (Habitatbekendt- gørelsen)
Internationale naturbeskyttelsesområder omfatter EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og
Ramsarområder.
Hvis lokalplanen enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en
vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyt- telsesområde, herunder på områdets naturtyper
og levesteder samt de arter, området er udpeget til at bevare.
Natura 2000
Det nærmeste Natura 2000-område er Pamhule Skov og Stevning Dam og ligger i afstand på mere end 7 km
væk. Natura 2000-område Lillebælt ligger i afstand på mere end 8,8 km væk. Der forventes ingen fjernpåvirkning
fra projektet. På grund af afstanden til Natura 2000 områder og projektets størrelse og karakter forventes ingen
påvirkning af Natura 2000 områder.
Mulig påvirkning af naturtyper på udpegningsgrundlaget:
Nærmeste habitatnaturtype er strandeng, som ligger i direkte tilknytning til nordsiden af lokalplanområdet. Projektet
vil ikke betyde direkte ændring af naturtyper på udpegningsgrundlaget.
En udvidelse af campingpladsen forventes heller ikke at føre til indirekte påvirkning af habitatnaturtyper hverken via
luft eller vand.
En evt. øget spildevandstilledning til Lillebælt vurderes i forbindelse med spildevandstillæg for området. I vurdering i
forhold til habitatbekendtgørelsen forudsættes det, at der ikke sker væsentlig øget næringsstoftilledning til Lillebælt
som følge af projektet, idet der ved sagsbehandling i forhold til miljølovgivning stilles vilkår, så vandkvaliteten i
Lillebælt ikke forringes væsentligt.
Konklusion
Det vurderes, at der ikke vil ske væsentlig negativ påvirkning af naturtyper på udpegningsgrundlaget.
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Natura 2000-planer
Det vurderes at lokalplanen ikke hindrer opnåelse af målsætninger i Natura 2000-planerne.
Bilag IV arter
I henhold til EF-habitatdirektivets bilag IV ( bek. 926 af 27-06-2016) er en række dyre- og plantearter strengt
beskyttede. På baggrund af Naturstyrelsens oversigt over bilag IV arter i Danmark og ud fra oplysninger om deres
udbredelse, krav til levesteder og foreliggende oplysninger om kendte lokale forekomster er der foretaget en
vurdering af projektets mulige påvirkning af arterne.
Da området hidtil har været anvendt til boldbane, forventes ingen forekomst af bilag IV arter. Der er ikke registeret
arter på Naturdata. Det forudsættes, at der ikke sker tilstandsændringer af det tilgrænsende område, som er
beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.
Konklusion
Det vurderes, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets
bilag IV.
Fredede og sjældne arter
Da området hidtil har været anvendt til boldbane, vurderes det, at der ikke findes fredede og sjældne arter inden for
lokalplanområdet.

Beskyttede naturområder
Strandenge, strandsumpe, mose, sø og vandløb
Arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 ligger udenfor lokalplanområdet, og der forventes ingen påvirkning
af arealerne. Det forudsættes, at der ikke sker indirekte påvirkning af beskyttende naturtyper. Der bør holdes en
sikkerhedsafstand til vandløb og strandeng ved anlæg og drift.

Beskyttelseslinier
Strandbeskyttelseslinje
Lokalplanområdet ligger delvist inden for strandbeskyttelseslinjen ud mod Lillebælt.
Arealer inden for strandbeskyttelseslinjen er som udgangspunkt forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må
foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Det betyder, at man ikke må bygge eller indrette sig lige så frit
som andre steder i landet.
Kystdirektoratet skal ansøges, hvis der ønskes en tilstandsændring.
Økologiske forbindelser
Lokalområdet ligger udenfor Kommuneplanen 2017 tema økologiske forbindelser og da området hidtil har været
anvendt til boldbane og at spredningsmulighederne langs vandløbet ikke afskæres, forventes det ikke at dyrs og
planters spredningsmuligheder forringes væsentligt. Der bør holdes en sikkerhedsafstand til vandløb og strandeng
ved anlæg og drift på minimum 5 meter.
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Landskab
Kvaliteter inden for lokalplanområdet:
•
Udsigtskiler til havet og strandeng
•
Strandeng
De overnævnte punkter sikres i lokalplanens bestemmelser.
Grundvand
Området er ikke udpeget med særlige drikkevandsinteresser eller som indvindingsopland.
Kulturmiljøer
Der er ikke registret fortidsminder i lokalplanområdet.
Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger i området.
Der er ikke registreret kulturhistoriske (herunder arkæologisk arv) værdier i lokalplanområdet.
Bevaringsværdige bygninger
Der er ikke registeret bygninger i lokalplanområdet med bevaringsværdi mellem 1-4.
Miljø
Der er ikke registreret jordforurening i området.
Der er ikke registreret jordbrug i området.

Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
I Haderslev Kommunes Varme- og Energiplan arbejdes for, at varmeforsyningen i de mindre bysamfund og det åbne
land bliver CO2-neutral i 2035.
En mulighed er, at naturgassen eller oliefyr bliver udskiftet med biogaskedler, træpillekedler eller varmepumper eventuelt suppleret med solvarme.
Området er udlagt til individuel varmeforsyning. Solceller kan etableres, hvis de indgår som et element i bygningens
arkitektur.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Vandforsyningsplanen for Haderslev Kommune. Området forsynes med
drikkevand fra privat vandforsyning.
Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Spildevandsplan 2004-2020. Forsyning af området vil kræve tillæg til
spildevandsplanen for kloakering af spildevand til spildevandsforsynings renseanlæg.
Der kan gives tilladelse til, at regnvand afledes til nedsivning eller som LAR indenfor lokalplanområdet.
Sikkerhedszoner og arbejdsbælter skal friholdes.
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Affald
Lokalplanområdet skal overholde Haderslev Kommunes til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ.
I lokalplanen stilles der krav om afskærmning omkring containerplads.
Antenneforhold
I Kommuneplan 2017 er fastlagt følgende generelle rammebestemmelser:
Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen tages stilling til opsætning af udvendige antenner. Som
udgangspunkt må der med undtagelse af parabolantenner og små antenner til modtagelse af digitale signaler ikke
opsættes udvendige antenner til radio og tv m.v.
Antennen må ikke opsættes på tage, skorstene og overgavle, og den må i øvrigt ikke opsættes i en større højde end
1,5 m over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overstige 0,85 m.
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der ikke må opstilles fritstående paraboler og antenner. De skal i
stedet integreres i bygningernes arkitektur.

Vej-, sti- og parkeringsforhold
Vejbetjening
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dundelum.
Dundelum er kommunevej, der er klassificeret som sekundær lokalvej.
Kollektiv trafikbetjening
Der er ikke busruter direkte ud til Vikær Strand Camping.

Trafiksikkerhed
I campingsæsonen kan der opstå problemer med trafikafviklingen på Dundelum, som er adgangsvej til Vikær Strand
Camping. Dundelum er en relativt smal vej i bakket terræn. Flere steder er vejen under 3,5 meter bred. Det medførte
nogle steder dårlige oversigtsforhold og manglede mulighed for forbikørsel af modkørende, særligt for biler med
campingvogn og autocampere. Den smalle vej efterlader begrænset plads til cyklister og fodgængere.
I forbindelse lokalplanområdet vil Vikær Strand Camping udvide vejstrækning langs lokalplanområdet til bredde på
minimum 5,5 meter, så 2 køretøjer uhindret kan passere hinanden.

Stier
I dag er der stiforbindelse på diget mellem Vikær Strand og Diernæs Strand samt enkelte korte stier fra Dundelum til
Vikærparken. Der etableres ingen nye stier i forbindelse med lokalplanen.
Alle stier har adgang for offentligheden.
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Miljøvurdering
I henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1.

Planer og programmer inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering,
vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger 		
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2.

2.

Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3.

Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som 		
kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplanen 18-3 er omfattet af pkt. 1. Der er lavet en screening af på virkingen af miljøet. Det er vurderet, at planen
ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Vurderingen af planen i henhold til pkt. 1-3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i
henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat: “Miljøvurdering af lokalplan nr. 18-3
Rekreativt område Vikær Strand Camping, Diernæs Strand og kommuneplantillæg nr.17-2017”, der ikke kræver en
miljøvurdering.
Screeningsresultat
Haderslev Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for,
om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna,
jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres
omgivelser og arkitektoniske og arkæologiske arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og
ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Natura 2000-område
Lokalplanområdet ligger mere end 7 km fra nærmeste Natura 2000-område. Der forventes ingen fjernpåvirkning fra
projektet.
Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter § 8, stk. 1, nr. 1 og 3, og er derfor ikke miljøvurderet.
Planen er omfattet af VVM-lovens bilag 2, nr. 12d, men den vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning af det
bestående miljø og vil derfor være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for § 8, stk. 1, nr. 1, jævnfør § 8, stk. 2, og er
derfor ikke miljøvurderet.
Byrådet skal beslutte, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan 18-3 og kommuneplantillæg 17-2017.
Beslutningen afventer Byrådet.
VVM
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning (bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) har til formål at vurdere, om disse projekter og anlæg har en
påvirkning på miljøet.
Ved ansøgning af det konkrete projekt skal der udføres en VVM-screening af campingpladser jf. bilag 2 punkt 12d
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Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder
Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven
Lokalplanområdet gennemskæres af strandbeskyttelseslinje i henhold til naturbeskyttelseslovens § 15. Ændring af
områdets tilstand kræver tilladelse fra miljøministeren efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.
Delområde 2 og delvis delområde 3 af lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Derfor skal
Kystdirektoratet ansøges ved ændringer i områderne.
I ansøgningen til dispensation fra strandbeskyttelseslinjen er der en lidt mere lempelig praksis, hvis det er en
turismevirksomhed.

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 Haderslev Museum
kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk
undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Udgifterne
afholdes dog af Slots- og Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har
meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet.
I særlige tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og
arkæologiske udgravninger.
Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre,
dækkes ikke af museumslovens bestemmelser.

Tilladelse efter færdselsloven
Syd- og Sønderjyllands Politi skal jf. færdselslovens § 100 give samtykke til udvidelse af vejanlægget samt
indretning af ny campingplads.
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Lokalplanbestemmelser
Lokalplan 18-3
Rekreativt område Vikær Strand Camping, Diernæs Strand
Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
med efterfølgende ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i
bestemmelse 2 beskrevne område.

1. Lokalplanens formål
1.1

Lokalplanens formål er:
at sikre arealet til udvidelse af campingplads med tilhørende funktioner til at
drive og servicere campingpladsens gæster
at sikre arealet, udover hytter, hovedsageligt forbliver åbent uden høj
beplantning, hegn eller lignende.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1
Området omfatter en del af følgende matrikl:
Ejerlav: Sønderballe
Matr.nr. :287 og 352

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse
forbliver området landzone.

2.3

Jf. planlovens § 15 stk. 4 erstatter denne lokalplan tilladelse efter
§ 35 stk. 1 og § 36 stk. stk. 1 pkt. 6 (landzonetilladelse) til anvendelse, 		
udstykning mv. der er udtrykkeligt tilladt. Bonusvirkning.
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3. Områdets anvendelse
3.1
3.2

3.3

3.4

Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder som vist på kortbilag 2.
Delområde 1: Området må kun anvendes til campingplads med etablering af hytter og
enhedspladser til campingvogne, autocampere og teltslagning og funktioner der er 		
nødvendige for campingpladsens drift. .
Delområde 2: Området må kun anvendes til campingplads med etablering af
enhedspladser til campingvogne, autocampere, teltslagning og funktioner der er
nødvendige for campingpladsens drift.
Delområde 3: Området må kun anvendes til udvidelse af Dundelum, langs 			
lokalplanområdet.

4. Udstykninger
Lokalplanområdet må ikke udstykkes.

5. Vej- sti- og parkeringsforhold
5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via Dundelum. Vejadgang etableres
som vist på kortbilag 2. Vejadgang etableres i bredde 5,5 meter langs
lokalplanområdet til bredde 5,5 meter. Udvidelsen etableres i knust granit,
knust asfalt eller asfalt. Udvidelsen af vejbredde vil sikre bedre passage af
modkørende trafik samt holdemulighed for ventende campister ved 		
middagslukning. Areal til udvidelse af Dundelum er vist på kortbilag 2.

5.2

Der udlægges vejareal til fordelingsveje på lokalplanområdet som vist
på kortbilag 3. Fordelingsveje etableres i knust asfalt.

5.3

Ved indgangen til lokalplanområdet etableres bomanlæg således campingpladsens gæster har adgang til arealet. Se indretning af lokalplanområde i
kortbilag 3 og 4.

5.4

Der skal etableres minimum 1 parkeringsplads ved hver campingenhed og
2 parkeringspladser ved hver hytte.

6. Bebyggelsens omfang og placering

Faktaboks

Generelt
6.1
Lokalplanen giver mulighed for at etablere vintercamping i hytter, men ikke
for øvrige campingenheder. Vinteropbevaring i perioden 1. november til 28.
februar er ikke muligt.

I perioden 1 november -

6.2

I højsæsonen skal mindst 50% af kapaciteten være til korttidscampingpladser.
(Højsæson er 20. juni -10. august.)

28. februar må den enkelte
campingenhed på
campingpladsen
alene benyttes til kortvarige
ophold, weekends mv. Ved
korttids ophold forstås ophold,

6.3

6.4

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed er på maksimalt 10
procent.
Nyt byggeri og anlæg skal højvandssikres op til kote 2,45.

der sammenlagt højst må
udgøre i alt 15 hverdage i
perioden.
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Delområde 1
6.5

Indenfor delområde 1 må der samlet set etableres 4 hytter a maksimum 45 kvm. Hytter må enten
placeres individuelt med en minimum afstand på 5 meter eller som parvis sammenhængende hytter
i 2 grupper. Hytter må opføres i en højde på maksimalt 5 meter målt fra terræn. Se kortbilag 3, 4 og 5
for illustration.

6.6

Hytterne placeres så de tager hensyn til udsigtsforholdene fra bagvedliggende sommerhuse. 		
Placeringen skal følge enten kortbilag 3 med spredte hytter eller kortbilag 4 med 			
sammenhængende hytter.

6.7

Der kan etableres op til 20 kvm. terasse til hver hytte. Terrasserne kan opføres til kote 2,05.

6.8

Der etableres adgangsforhold for handicappede til minimum 1 hytte jf. gældende anvisninger.

Delområde 2
6.9

Indenfor delområde 2 må der etableres 35 campingenheder.

6.10

For campingenheder såsom campingvogne, autocampere og telte skal der være minimum 3 meters
afstand pr. enhed.

6.11

Der må maksimalt opsættes 2 stk. opbevaringstelte pr. camping enhed på maksimalt 3 m2 pr. 		
campingenhed. Opbevaringstelte skal også placeres med minimum 3 meter til andre telte og 		
campingenheder pga. brandsikkerhed.

6.12

Inden for de enkelte campingenheders pladser må der ikke opføres bygninger eller opstilles 		
fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner såsom terrasser eller hegn.

7 Bebyggelsens ydre fremtræden
Generelt
7.1
Tagflader må ikke udføres i reflekterende materialer (max.glanstal 30), dog undtaget solceller.
7.2

Facader udføres i træ og males i mørke jordnuancerede farver såsom sort, grå eller brun. Sokler kan
pudses eller beklædes med eternit.

7.3

Der kan etableres anlæg til alternativ energi, såsom solceller,hvis de dele, der anbringes 		
udvendigt, indgår som et element i bygningens arkitektur.

7.4

Tekniske installationer skal udformes som en integreret del af bygningen. Såfremt installationer og
anlæg placeres på tagplanet, skal disse samles og afskærmes på en måde, så de ikke skæmmer
helhedsindtrykket.

7.5

Der udlægges et areal benævnt “byggefelt”, hvor faste genstande som affaldsstation, tømning af
autocamper toiletter mv., placeres samlet og afskærmes med hegn eller hæk. Overdækning er
ikke tilladt. Affaldssorteringen kan også udføres som molokker (helt eller delvis nedgravet
affaldsløsninger). Molokker kræver ikke afskærmning. Se byggefelt på kortbilag 2.

7.6

Der må ikke opsættes fritstående antenner og paraboler indenfor lokalplanens område. 		
Antenner og paraboler skal integreres i bygningernes arkitektur.
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Indenfor strandbeskyttelseslinjen må der ikke opsættes reklameskiltning eller 		
flagstænger til reklame. I resten af lokalplanområdet må der kun opsættes
reklameskiltning for campingpladsen og campingpladsens faciliteter på bygninger
eller faste hegn. Der må ikke opsættes fritstående reklameskiltning.

8. Ubebyggede arealer
8.1.

Arealet skal forblive åbent uden høj beplantning, hegn eller lignende.

8.2

Lokalplanområdet afgrænses mod Dundelum af hækbeplantning som maksimalt
må være 70 cm høj og der må ikke plantes træer eller anden beplantning på 		
arealet. Hækbeplantning skal udføres med bøgehæk.

8.3

Der udlægges et areal benævnt “byggefelt”, hvor faste genstande som 		
affaldsstation, tømning af autocamper toiletter mv., placeres samlet og afskærmes
med hegn eller hæk. Se byggefelt på kortbilag 2.

8.4

Langs §3 strandeng skal der holdes en sikkerhedsafstand på 5 meter ved anlæg
og drift for at sikre strandeng mod tilstandsændringer.

8.5

Langs vandløbet Vedbæk skal der holdes en sikkerhedsafstand på 5 meter ved
anlæg og drift af hensyn til potentiel økologisk forbindelse.

8.6

Arbejdsbælte på 8 meter fra vandløbets øverste kant skal friholdes 			
for faste genstande, herunder beplantning for at sikre den nødvendige plads til
vandløbsvedligeholdelse.

8.7

Terrænregulering kan tillades indenfor +/- 30 cm. Der laves en jævn overgang
fra reguleret areal til omgivende arelaer. Ved spring i terrænet indenfor
campingarealet udføres disse som jævne skråninger.

9. Ledningsanlæg og tekniske anlæg
9.1

El-ledninger må kun etableres eller omlægges i form af jordkabler.

9.2

Transformatorstationer, elskabe og telefonskabe skal i videst
muligt omfang søges minimeret.

9.3

Belysning ved byggefelt i indkørselsområdet skal udføres i 			
maksimalt 3,5 meters højde som downlight.

9.4

Belysningsstandere på de interne fordelingsveje må max. være 100 		
cm og downlight.

23

Lokalplan 18-3 Rekreativt område- Vikær Strand Camping - Diernæs Strand

Lokalplanbestemmelser

10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
10.1
10.2
10.3

Der skal etableres afværgeforanstaltninger på bebyggelse og anlæg som
sikrer mod højvande i en kote op til 2,45
At der etableres vejadgang jf. pkt. 5.1
Afskærmede beplantning som vist på kortbilag 2 er etableret

11. Ophævelse af servitutter
11.1

Servitutter, som er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanens
betemmelsr.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan 18-3 er vedtaget af Haderslev Byråd den XX. mrd. 20XX.

			

Hans Peter Geil 		
Borgmester

Pbv

/

Peter Karm
Kommunaldirektør

Forslaget er offentliggjort den XX. mrd. 20XX.

Lokalplan XX-X er vedtaget endeligt af Haderslev Byråd den XX. mrd. 20XX.

			

Hans Peter Geil 		
Borgmester

Pbv

/

Peter Karm
Kommunaldirektør

Den endeligt vedtagne plan er offentliggjort den XX. mrd. 20XX.
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Kortbilag 1, Lokalområdets afgrænsning
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Kortbilag 2, Dispositionsplan.
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Kortbilag 3, Lokalplanområde, illustration B. Spredte hytter.
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Kortbilag 4, Lokalplanområde, Illustration A. Sammenhængende hytter.
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Kortbilag 5, Terrænsnit.
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Om lokalplaner
Bestemmelserne om lokalplaner står i Lov om
Planlægning fra 1991 med efterfølgende ændringer.
Byrådet skal ifølge loven lave lokalplaner, når det
skønnes nødvendigt.
Der skal tilvejebringes en lokalplan, før der udføres
større bygge- eller anlægsarbejder, eller når
det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens
gennemførelse. Byrådet kan lave lokalplaner, når det
skønnes nødvendigt af andre hensyn.
Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal
forslaget fremlægges offentligt, lige som der skal
sendes besked herom til alle ejere, lejere og brugere
inden for det område, der berøres af planen.
Interesserede lokale foreninger og lignende
kan bede om at få skriftlig underretning om de
lokalplanforslag, som kommunen fremlægger.
Lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner skal tillige
formidles via den statslige webside www.plandatadk.dk.
Kommunen holder under tiden et borgermøde om
lokalplansagen, men har ikke pligt til det.
Det påhviler byrådet at sende lokalplanforslaget til
øvrige myndigheder, som kan have særlige interesser
i planen. Naturstyrelsen får forslaget tilsendt og skal
påse, at det er i overensstemmelse med de statslige
interesser.
Borgerne kan være med til at påvirke indholdet og
kvaliteten af den endelige plan. Byrådet kan beslutte
at ændre planen som følge af de indsigelser og
ændringsforslag, der fremkommer inden fristens udløb.
Hvis en ændring på væsentlig måde berører andre
end dem, der har foreslået ændringen, kan byrådet
ikke vedtage planen endeligt før de berørte er blevet
hørt om ændringen. Hvis ændringen er så omfattende,
at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette
fremlægges i en ny offentlig høring.
Efter den endelige vedtagelse skal byrådet
bekendtgøre lokalplanen offentligt, samtidig med, at
de foreninger, myndigheder og ejere, der har fremsendt
indsigelser, får skriftlig underretning om vedtagelsen.

Hvad kan en lokalplan indeholde ?
En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens
formål og retsvirkninger. Planen kan desuden indeholde
bestemmelser om forhold, der fremgår af planlovens
lokalplankatelog (§ 15, stk. 2). Det er f.eks overførsel af
arealer til byzone eller sommerhusområde, områdets
anvendelse, ejendommens størrelse og afgrænsning,
vej- og stiforhold, bebyggelsens beliggenhed,
omfang og udformning samt anvendelse, bevaring af
bebyggelse og beplantning, fælles anlæg m.m.
Lokalplanens bestemmelser skal ledsages af en
redegørelse for, hvorfor planen forholder sig til
kommuneplanen og øvrig planlægning for området.
Hvilke retsvirkninger har lokalplanen ?
Fra det tidspunkt, hvor byrådet offentliggør et forslag
til en lokalplan, må der ikke foretages udstykninger
eller udføres bebyggelse i området, der foregriber den
endelige plan.
Når en lokalplan er endeligt vedtaget, må der ikke
foretages ændringer, som er i strid med planen. Byrådet
kan nedlægge forbud mod ændringer, som kan hindres
ved en lokalplan. Denne bestemmelse findes i Lov om
planlægning § 14. Forbuddet kan gælde ét år.
Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det er
af væsentlig betydning for planens gennemførelse.
Byrådet kan give tilladelse til mindre betydende
lempelser i forhold til lokalplanen og Planlovens
bestemmelser om regulering af bebyggelsen.
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