Lokalplan 10.42
Område til fritidsformål på
Haderslev Havn ved Lodsvej
Fremlagt i offentlig høring i perioden
3. juni 2020 - 1. juli 2020

Lokalplan 10.42 Område til fritidsformål på Haderslev Havn

Udsendelsesbrev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.sal
6100 Haderslev
Fax.
74342234
www.haderslev.dk
Dir. tlf.
74342213
ansa@haderslev.dk

Lokalplanforslag 10.42 - Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved Lodsvej
Offentliggørelse af forslag til 10.42 – Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved
Lodsvej
Udvalget for Plan og Miljø godkendte den 11. maj 2020 forslag til lokalplan 10.42, som
hermed udsendes i offentlig høring i 4 uger.
Område
Planområdet er beliggende i den østlige del af udviklingsprojekt Haderslev Havn.
Arealet er beliggende imellem havnebassinet og Lodsvej, umiddelbart vest for
Fjordparken. Der er tale om et kommunalt areal på ca 2400 m2. Grunden er del af
matriklerne 4330 og 19a.
Indhold
Haderslev Kommune ønsker at fremme et projekt, der skal støtte sports-, motions- og
opholds aktiviteter i forbindelse med et område på Haderslev Havn. For at kunne gå
videre med projektet skal der udarbejdes en lokalplan for området.
Arbejdstitlen på projektet er ”Det blå foreningshus”, og bygningen forventes
at indeholde en vifte af de funktioner, der knytter sig til fortrinsvis kano- og
kajakaktiviteter, i form af søsætning, opbevaring, klargøring, reparation og
mødeaktiviteter.
Byggeriet vil have en størrelse på ca 1.300 kvadratmeter. Arealet fordeler sig på både
åbne overdækkede arealer, uopvarmede opbevaringsrum og opvarmede arealer til for
eksempel mødefaciliteter.
Af hensyn til de omkringliggende boliger giver planen kun mulighed for at bygge i på
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk
og kommunens høringsportal :
www.blivhoerthaderslev.dk
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Planforslagene kan også afhentes på Haderslev kommunes biblioteker, samt i Teknik
og Miljø, Simmerstedvej 1a, 1. sal, 6100 Haderslev, hvorfra de printes og udleveres.
Din mulighed
Hvis du har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til planforslaget skal disse
sendes til og være modtaget af Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej
1a, 1. sal, 6100 Haderslev, e-mail adresse plan@haderslev.dk senest den 1.juli 2020.
Retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planforslagene, må ikke bebygges eller i øvrigt
udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af de endelige planers
indhold. Forbuddet gælder indtil de endeligt vedtagne planer er offentliggjort og højst
ét år efter forslagets offentliggørelse.
Miljøvurdering
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
menneskers sundhed, flora, fauna, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle
goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk
og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og
ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold imellem disse faktorer.
Det er i screeningsrapporten vurderet, at lokalplanens indvirkning på miljøet vil være af
meget begrænset størrelse:
•
Opførelse af en bygning på den i dag ubebyggede grund, vil have en visuel
indflydelse på området, idet udsigt og indblik ændres. Der tages hensyn til dette
i planens bygningsregulerende bestemmelser, hvor der lægges begrænsning på
bygningshøjden og tages beslutning om tagmateriale.
Det er på den baggrund vurderet, at det projekt, som lokalplanen fastlægger rammer
for, ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en
miljørapport.
Klagevejledning
Hvis du vil klage over retlige forhold i forbindelse med denne afgørelse truffet af
Haderslev Kommune, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan du klage til Planklagenævnet
via Klageportalen, som kan tilgås via dette link https://naevneneshus.dk/start-dinklage/planklagenaevnet/. Du skal bruge NemID for at logge på.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen,
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen (se afsnittet om
”Fritagelse fra at bruge Klageportalen” nedenfor).
Klagen sendes via Klageportalen til Haderslev Kommune.
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På hjemmesiden af Nævnenes hus om planklagenævnet via dette link https://
naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejledning/ finder du også
en klagevejledning.
Klagefrist og gebyr
En klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag. Dette følger af bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 § 2 om udnyttelse af
tilladelser, frist for indgivelse af klage, mv.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (for privatpersoner) eller 1800 kr. (for
virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller
hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse,
eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, vurderer den, om sagen skal
genbehandles eller videresendes. Kommunen skal som udgangspunkt inden for 3
uger sende klagen til Planklagenævnet med en udtalelse. Du og eventuelt øvrige
involverede får meddelelse om evt. bemærkninger og en frist på 3 uger til at fremsætte
bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes
til Planklagenævnet via Klageportalen.
Planklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin
efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.
Hvad kan der klages over
Der kan kun klages over retlige forhold, jf. planlovens § 58 stk. 1 nr. 3, som bl.a. kan
være:
• om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om
borgerinddragelse mv.
• om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
• om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
• om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
• om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering
• om en dispensation fra en lokalplan er lovlig
• om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring,
ligebehandling m.m. er fulgt.
Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet ikke
mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne
tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.
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Klageberettigede
Du skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage, jf.
planlovens § 59.
Klageberettigede er:
• enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet
efter lov om nationalparker
• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse
af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen på betingelse af, • at foreningen eller organisationen har vedtægter
eller love, som dokumenterer dens formål, og
• at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
• Erhvervsministeren
Fritagelse fra at bruge Klageportalen
Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til kommunen senest samtidig med klagen. Kommunen videresender
herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
anmodningen imødekommes.
Se betingelser for at blive fritaget på hjemmesiden af Nævnenes hus om
planklagenævnet via dette link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/
planklagenaevnet/klagevejledning/.
Domstolsprøvelse
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter,
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.
Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.
Uanset om der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette dig efter denne afgørelse,
indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
Venlig hilsen
Anders Kristian Sanderbo
Arkitekt
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Forslag til Lokalplan 10.42 - Område til fritidsformål på
Haderslev Havn ved Lodsvej
Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og
Borgerservice, Teknik og Miljø i samarbejde med
Tegnestuen Mejeriet
Offentliggjort d. 3. juni 2020
Tryk: Haderslev Kommune
Kort: Copyright Haderslev Kommune - GDS - COWI
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås
ved henvendelse til:
Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,
Teknik og Miljø, Planlægning
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev
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Indledning
Dette hæfte indeholder lokalplan 10.42 - Område til fritidsformål på Haderslev Havn
ved Lodsvej
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, en miljøvurdering/screening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder.
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. Andre bilag
kan f.eks. være visualiseringer og bevaringsvejledning.

Offentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan 10.42 er offentliggjort den 3. juni 2020 og er i offentlig høring i 4
uger. Indsigelser, ændringsforslag og eventuelle bemærkninger bedes fremsendt via
kommunens høringsportal www.blivhoerthaderslev.dk senest den 1. juli 2020
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Redegørelse
Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende i den vestligste ende af Masterplanen for Haderslev
Havn, på den kommunalt ejede matrikel 19a, Haderslev, umiddelbart syd for Lodsvejs
afslutning. Arealet afgrænses mod øst af det offentlige område Fjordparken, mod syd
af havnebassinet og mod vest af matrikel 4330, Haderslev. Matrikel 4330 fremstår nu
ryddet for bebyggelse i forbindelse med realiseringen af Udviklingsprojekt Haderslev
Havn.

Haderslev
midtby

Lodsvej

Fjelstrupvej

Ved Havnen

Lokalplanområdets beliggenhed
9

Lokalplan 10-42 Område til fritidsformål formål på Haderslev Havn

Redegørelse

Baggrund og formål
Baggrunden for denne lokalplan er ønsket om at tilføre Haderslev Havn flere kulturog fritidsaktiviteter. Ønsket blev formuleret tilbage i 2015, hvor især Haderslev
Kajakklub gjorde opmærksom på et behov for nye klub- og depotfaciliteter.
Udvalget for Kultur og Fritid anmodede Børn og Kulturservice om at samarbejde med
klubben om at udarbejde et projekt,der dels tilgodeser ønsket fra kajakklubben og
dels tilgodeser ønsket om flere kultur- og fritidsaktiviteter på havnen.
Projektet har derfor fået titlen “ Det blå foreningshus “ idet det skal stille faciliteter til
rådighed for foreningslivet såvel som for de selvorganiserede aktiviteter - både på
land og til vands.

Fig. 2. Områdets afgrænsning er vist på luftfoto med hvid streg.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet har et areal på ca 2400 m2 og henligger idag midlertidigt som grønt
område. Grunden har tidligere været materialeoplag for kommunens driftsfunktion.
Lokalplanområdet gennemskæres af 2 øst / vestgående stiforbindelser; dels
områdets hovedsti, der er en forlængelse af Ved Havnen og dels af en mindre sti langs
havnebassinets bred. Der er ingen eksisterende bebyggelse i det område hvor der
udlægges byggemulighed. I det ene af 2 områder der udlægges til parkeringsformål
befinder sig en mindre værksteds / lagerbygning.

Lokalplanområdets kystlinie set mod vest

Lokalplanområdets kystlinie set mod øst
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Lokalplanens indhold
Lokalplanens arealer er beliggende i byzone og fremtræder idag ryddede hvor der før
var korn- og foderstofvirksomheder og kommunalt materialeoplag.
Der er idag ingen bevaringsværdig bebyggelse eller beplantning i området, der for
størstedelen henligger i græs.
Lokalplanen opdeler området i 3 delområder. Område IIog III kan udelukkende
anvendes til parkeringsformål og i område I gives der mulighed for bebyggelse.
Bebyggelsen skal placeres indenfor et præcist defineret byggefelt og er, afhensyn til
udsyn fra nabobebyggelsen, underlagt bestemmelser om bestemte tagmaterialer og
en maksimal bygningshøjde.
Ankomst til den nye bygning og parkeringsarealerne sker via de private fællesveje
Lodsvej og Ved Havnen.
Den nye bygning “ Det blå foreningshus “ er tænkt som et hus der med sin placering
og åbenhed inviterer alle borgere til at gøre naturligt ophold i arealerne ved vandet.
Anlægget vil være rammen om en bred vifte af foreningers og grupperingers aktiviteter.
Bygningsanlæggets hoveddisponering vil være 2 bygningsfløje med et mellemliggende gårdrum der åbner sig mod vandet / havnebassinet. Den østlige fløj vil indeholde
forskellige fællesrum, lounge og fitnessrum samt servicerum som køkken, omklædning, sauna, bad og toilet. Den vestlige fløj bliver indrettet primært til opbevaring og
servicering af en bred vifte af fartøjer som kajaktyper, kanoer, robåde, SUP-boards
m.m.

N

Illustrationsplan. En mulig udnyttelse af området
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Lokalplanen giver mulighed for at opføre et bygningsanlæg i èn etage med en maksimal bygningshøjde på 4,75 meter. Facaderne kan udføres i en let konstruktion med
beklædning af træ, metal eller andet plademateriale, samt med større vinduespartier.
Taget skal udføres som fladt tag med begrønning i form af sedum beplantning. På
taget kan der placeres mindre luftindtag og afkast. Ventilationsaggregater o. lign. kan
ikke placeres på tagfladen.
Udearealerne vest og øst for de nye bygninger, samt i det indre gårdrum indrettes til
både ophold og aktiviteter. Der kan i denne sammenhæng opstilles motionsredskaber.
Kystsikringen ud for det nye bygningsanlæg renoveres / oprettes og der etableres en
ny flydebro for isætning / optagning af både. I forbindelse med flydebroen indrettes
en siddetrappe for at give mulighed for ophold med udsigt over vandet.

Ankomsten til foreningshuset

Foreningshuset set fra Fjordparken / vandet
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet omfattes af 2 kommuneplanrammer: 10.13.RE.04 og 10.13.
BE.01. Det vurderes at lokalplanens udviklingsmuligheder - både hvad angår
anvendelsesmuligheder og byggeriets omfang og udformning - kan rummes i de
eksisterende kommuneplanrammer.
Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.
De 2 rammers indhold er gengivet efterfølgende

Kommuneplanramme
10.13.BE.01
Kommuneplanramme
Lokalplan 10.42

10.13.RE.04

Plannavn
Rekreativt område Anløbsbroen
Haderslev Kommune, © ERST
Plannummer
10.13.RE.04
Anvendelse generelt
Rekreativt område
Fremtidig zonestatus
Byzone
Områdets anvendelse
Rekreativt område til strandpark med mulighed for opførelse af vandland/
søsportsanlæg samt indpasning af mindre bygninger og anlæg i tilknytning hertil.
Byomdannelsesområde. Strandparken kan udvides ud i fjordarealet.
Bebyggelsens omfang og udformningDer må opføres bebyggelse til fritidsformål.
Vandland/søsportsanlæg samt mindre bygninger (f.eks. kiosker, toiletbygninger og
lignende) i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt tilgængeligt friareal
kan etableres. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af
byrådet.
Særlige bestemmelser
Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og
parkeringspladser skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev
Havn.
Anvendelse specifik
Rekreativt område
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Plannavn
Blandet bolig- og erhvervsområde Ved Havnen
Plannummer
10.13.BE.01
Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv
Fremtidig zonestatus
Byzone
Bebyggelsesprocent
110
Bebyggelsesprocent af
Området som helhed
Områdets anvendelse
Boligområde samt offentlige og private servicefunktioner. Der kan etableres mindre
erhvervsvirksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Byomdannelsesområde.
Bebyggelsens omfang og udformning
Tæt-lav bebyggelse samt etagebyggeri. Bebyggelsen må ikke opføres i en højde på
over 15 m målt fra kote 2,20 m eller fra eksisterende terræn, hvor dette ligger over
kote 2,20 m. Elevatortårne, læskærme og lignende medregnes ikke i bebyggelsens
højde. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet.
Bebyggelsen skal disponeres i overensstemmelse med den vedtagne masterplan.
Facadebebyggelse skal opføres i minimum 2 etager. Bebyggelsens omfang og
placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringsarealer skal udformes
med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn. Eksisterende silobygninger
kan genanvendes, selv om bygningshøjden/bebyggelsesprocenten overskrides.
Bebyggelse mellem Hansborggade og kajområdet forudsætter udarbejdelse af en
samlet plan, der inddrager den eksisterende bebyggelse.
Opholds- og friarealer
Der skal etableres udendørs opholdsarealer til alle boliger.
Særlige bestemmelser
Eksisterende karakteristisk beplantning skal bevares.
Anvendelse specifik
Blandet byområde

Servitutter
Der er i lokalplanområdet ikke tinglyst servitutter der er i konflikt med lokalplanen
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Den kystnære del af byzone
Lokalplanområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen
Påvirkningen på omgivelserne er illustreret ved hjælp af illustrationerne på denne
side og på side 11. På grund af de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil den
nye bebyggelse ikke være dominerende i forhold til den eksisterende bebyggelse i
området.

Bygningsanlægget set fra Fjordparken / vandet

Offentlighedens adgang
Offentlighedens adgang til kysten vil, på grund af anlæggets disponering og
udformning, ikke blive påvirket.

Den offentlige sti langs kysten
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Miljø
Jordforurening
Den fremtidige anvendelse kræver en tilladelse i henhold til jordforureningslovens §
8 fra kommunen. Kommunen skal i den forbindelse indhente en udtalelse fra Region
Syddanmark, som kommunen skal følge.
Hvis der registreres jordforurening i området efter lokalplanens vedtagelse, kræver
byggeri, terrænregulering eller ændret arealanvendelse særlig tilladelse fra Haderslev
Kommune, der bl.a. vurderer om den ønskede anvendelse medfører øget risiko for
sundhed eller miljø.
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Tekniske sektorplaner
Varmeforsyning
Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen for Haderslev Kommune, og
det er beliggende i varmeplanområde X, der er udlagt til forsyning med fjernvarme.
Der er forbud mod elopvarmning i området.
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelse om, at ny bebyggelse ved ibrugtagning skal
være tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
Vandforsyning
Lokalplanområdet er omfattet af Vandforsyningsplan 2012-2022 for Haderslev
Kommune. Området forsynes med drikkevand fra Favrdal Vandværk.
Spildevand
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan 2014-2020 for Haderslev Kommune.
Området er separatkloakeret og indgår i kloakopland nr. 199-11. Spildevand ledes til
Haderslev Rensningsanlæg.
Regnvand
Regnvand kan nedsives på lokalplanområdet. Alternativt kan regnvand ledes til
fjorden
Affald
Lokalplanområdet er omfattet af aff aldsregulativet for husholdningsaff ald for
Haderslev Kommune. Der skal sikres mulighed for, at placering og tømning af aff aldscontainer/stativer kan ske i tilknytning til adgangsvejene.
Antenneforhold
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.Der må som hovedregel kun opsættes én parabolantenne på hver ejendom.
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.
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Vej-, sti- og parkeringsforhold
Vejbetjening
Lokalplanområdet vejbetjenes fra de private fællesveje Lodsvej og Ved havnen.
Vejmyndigheden og politiet skal godkende udformningen af nye parkeringsarealer
efter Færdselslovens § 100. Der skal søges om vejmyndighedens tilladelse til etablere
nye adgange til offentlig vej ( § 49 i Lov om offentlige veje ) og privat fællesvej ( § 62 i
Lovbekendtgørelse om private fællesveje ). I forbindelse med tilladelsen til adgangen
kan vejmyndigheden stille krav til pladsering, udformning og anvendelse af adgangen.
Trafiksikkerhed
Kommunens trafiksikkerhedsplan forudsætter, at der ved etablering afnye
boligområder skal ske en trafiksikkerhedsvurdering af området. I den forbindelse skal
der tages højde for, at der vil ske krydsning mellem de nye tilkørsler og hovedstien i
området.
Vejudformningen i lokalplanområdet og vejtilslutninger vurderes ikke at give
anledning til trafiksikkerhedsmæssige problemer.
Stier
Den eksisterende øst / vestgående hovedsti samt stiforløbet langs kystlinien bevares
Kollektiv trafikbetjening
Nærmeste busrute findes på Fjelstrupvej
Parkering
Parkeringsdækningen aftales med Haderslev Kommune med udgangspunkt i den
gældende parkeringsnorm. Det er hensigten, i første omgang, at indrette midlertidig
parkering i delområde II og senere at flytte parkeringen til delområde III såfremt
dette bliver ledigt i forbindelse med en udflytning af kommunens lager / værksted. I
forbindelse med den endelige etablering af parkering i delområde III skal den sydlige
ende af delområde III give vendemulighed for renovationskøretøjer og trailere. For at
etablere et grønt element i området skal der etableres et træ pr. 3 parkeringspladser.
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Miljøvurdering
I henhold til § 8, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
1. Lokalplaner, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter,
der er omfattet af lovens bilag 1 og 2 (§8, stk. 1, nr.1)
2. Lokalplaner, som medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt
naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger
(§8, stk. 1, nr. 2)
3. Lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til
projekter og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§8, stk. 2, nr. 2, jf. §8,
stk. 1, nr. 3)
Lokalplanen 10.42 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.
Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet 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. 3 er foretaget på baggrund af en screening af
planen.
Screeningen er beskrevet i et notat:
“Screening for miljøvurdering af forslag til lokalplan 10.42.”
Screeningsresultat
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
arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og
ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.
Det er i screeningsrapporten vurderet, at lokalplanens indvirkning på miljøet er af
meget begrænset størrelsesorden.
Opførelse af en bygning, på den idag ubebyggede grund, vil have en visuel
indflydelse på området idet udsigt og indblik ændres. Der tages hensyn til
dette i planens bygningsregulerende bestemmelser, hvor der lægges
begrænsning på bygningshøjden og beslutning om tagmateriale.
Det er på den baggrund vurderet, at det projekt, som lokalplanen fastlægger rammer
for, ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.
Haderslev Byråd har derfor besluttet jf. §10, at der ikke skal foretages en miljøvurdering
af lokalplan 10.42. Beslutningen er offentliggjort den 3. juni 2020
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Habitatscreening
Der er foretaget en foreløbig vurdering i henhold til EF-habitatdirektivet og til
bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. 1383 af 26. nov 2016).
Ifølge EF-habitatdirektivet er en række dyre- og plantearter strengt beskyttede,
og en plan kan ikke vedtages, hvis der sker væsentlig negativ påvirkning af Natura
2000-områder eller arter på habitatdirektivets bilag IV.
Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af
Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område ligger 5,8 km fra projektet, og
der er ingen væsentlig indirekte påvirkning fra projektet.
Der er ikke kendskab til bilag IV arter eller andre fredede og sjældne arter.

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder
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 medelt, 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 kystbeskyttelsesloven
Idet der i projektet vil ske terrænregulering i forbindelse med kysten skal der til disse
arbejder indhentes tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Det er Kystdirektoratet der
giver disse tilladelser.
Såfremt den mindre regulering af kystforløbet ud for byggeriet vurderes at være
kystbeskyttelse, skal kommunen give tilladelse til dette. Kommunen skal ligeledes
give tilladelse til etablering af broen til optagning og isætning af både.

Tilladelse efter færdselsloven
Syd- og Sønderjyllands Politi skal jf. færdselslovens § 100 give samtykke til
vejanlægget.
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Lokalplanbestemmelser
Lokalplan 10.42
Område til fritidsformål på Haderslev Havn ved Lodsvej
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

tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for opførelsen af et
bygningsanlæg til brug for fritidsaktiviteter i området

at

sikre tilstrækkelig udlæg til parkering og opholdsarealer i forbindelse
med bygningsanlægget

at

sikre at bygningsanlægget ved sin udformning tager størst mulig
hensyn til de omkringliggende boliger

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1
Området omfatter dele af følgende matrikler:
Ejerlav: Haderslev
Matr.nr. : 4330 og 19a
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. maj 		
2020 udstykkes fra nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

2.2

Lokalplanområdet er som vist på kortbilag 1 opdelt i delområde I, II og III

2.3

Lokalplanområdet ligger i byzone

3. Områdets anvendelse
3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige formål i form af 		
faciliteter der fremmer aktiviteter og ophold i området.

3.2

der må i delområde I opføres bebyggelse til offentlige formål , i form af
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servicefaciliteter til såvel forenings- som selvorganiserede aktiviteter
3.3

Inden for delområde I må der desuden etableres træningsfaciliteter og arealer til udendørs ophold

3.4

Delområderne II og III må kun anvendes til parkeringsformål

4. Udstykninger
4.1

Udstykning må kun ske i overensstemmelse med gældende lovgivning

5. Vej- sti- og parkeringsforhold
5.1

Lokalplanområdet vejbetjenes fra de private fællesveje Lodsvej og Ved
Havnen som angivet på bilag 2 . Gennemkørsel mellem Lodsvej og Ved
Havnen må kun finde sted ved særlige arrangementer

5.2

Der skal udlægges areal til veje og stier samt parkering som vist i princippet
på bilag 2

5.3

Alle stier og veje skal være offentligt tilgængelige.

5.4

Kørearealer skal være indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker 		
kontrolleret afledning

5.5

På parkeringsområder i delområde II og III skal der etableres 			
parkeringspladser i overensstemmels med parkeringsnormen for Haderslev
Kommune.

5.6

i forbindelse med indretning af parkeringsarealerne på delområde III skal der
etableres èn plads med ladestander og kabelforberedes til ladestander ved
hver 5. plads. Der skal etableres et træ pr. 3 parkeringspladser i delområdet.
Der skal desuden disponeres plads til vendemulighed for renovarionskøretøj.

6. Bebyggelsens omfang og placering
6.1

Ny bebyggelse må kun opføres i èn etage.

6.2

Ny bebyggelse må maksimalt have en bygningshøjde på 4,75 meter

6.3

Bebyggelsen skal placeres inden for byggefeltet på bilag 2

6.4

Den nye bebyggelse må maksimalt have et areal på 1.350 m2

6.5

Installationer til ophold og motion kan placeres uden for byggefeltet

6.6

Den nye bebyggelse placeres med en gulvkote på 3.5. Der tillades i den
sammenhæng den nødvendige terrrænregulering
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7. Bebyggelsens ydre fremtræden
I7.1

Ny bebyggelse i delområde I skal udformes så der opnås mindst mulig gene
for den omkringliggende bebyggelse

7.2

Udvendige facader skal udføres med beklædning af træ eller pladematerialer
samt større glaspartier

7.3

Tage skal udføres som flade tage med sedum bevoksning

7.4

Vinduer og udvendige døre.kan udføres i træ eller aluminium

7.5

I tagfladen kan der placeres mindre luftindtag og afkast. 			
Ventilationsaggregater o.lign. kan ikke placeres på tagfladen.

7.6

Der må som hovedregel kun opsættes én parabolantenne på hver ejendom.
Antennen må ikke opsættes på tage, skorstene og overgavle, og den må
ikke opsættes i en større højde end 1,5 m over terræn. Parabolantennens
diameter må ikke overstige 0,85 m.

8. Skiltning
8.1

Der kan opsættes facadeskilt med navn og logo på bygningen når dette
er samordnet med bygningens arkitektur.

8.2

Der kan ikke opsættes reklamer på de udvendige facader og på tagfladen.

9. Ubebyggede arealer
9.1

ubebyggede arealer i delområde I kan indrettes til opholds- og 		
motionsformål

9.2

Hegn/hæk må kun etableres som levende hegn med en maksimal højde på
4,5 meter

9.3

I forbindelse med byggeri skal der udarbejdes en terrænreguleringsplan, som
skal godkendes af Haderslev Kommune.

9.4

Udendørs oplagring må ikke finde sted. Der må ikke henstilles 		
uindregistrerede biler og campingvogne. Dog er det tilladt at 		
have oplagt mindre både som kanoer, kajakker og små joller på maks. 14 fod i
kortere perioder i forbindelse med vedligeholdelse og klargøring.
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10. Ledningsanlæg og tekniske anlæg
10.1

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

10.2

Transformatorstationer, elskabe og telefonskabe m.v. skal minimeres og
placeres i sammenhæng med bygninger.

15. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
15.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i bestemmelse 5.1 fastsætte
muligheder for tilkørsel er etableret

15.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret parkeringspladser i
henhold til bestemmelse 5.5.

15.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til kollektiv
varmeforsyning.

15.4

Før ny bebyggelse tages i brug, skal den være tilsluttet det offentlige 		
kloaksystem i overenstemmelse med spildevandsplanen for Haderslev
Kommune.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort, og indtil byrådet har vedtaget
lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes
på en måde, der kan forgribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til
planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring
af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte
som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der
i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås tilladelse til
bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget,
såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke
er tale om påbegyndelse et større byggearbejde m.v.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne
lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er
omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt
i planen.
2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra
lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
3. I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser
om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning
af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved
lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om
byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger,
der er fastsat i bygningsreglementet, jf. planlovens § 21 a.
4. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til lokalplan 10.42 er vedtaget af Haderslev Byråd den 11. maj. 2020.

			

Hans Peter Geil 		
Borgmester

Pbv

/

Peter Karm
Kommunaldirektør

Forslaget er offentliggjort den 2. juni. 2020.
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Fjelstrupvej

Lodsvej

Anløbsbroen

7000de

2833

19a

19d

Ved Havnen

4330

Kortbilag 1: Lokalplanområde
Dato: 20. maj 2020
Målestok 1:1000

19a

Signaturforklaring
Lokalplanafgrænsning
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Ved Havnen
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Delområde
II
Delområde I

Kortbilag 2: Dispositionsplan

Signaturforklaring
Lokalplanafgrænsning

Dato: 20. maj 2020
Dato
Målestok 1:1000
1

Delområde parkering
Byggefelt
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Lodsvej

Fjelstrupvej
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q
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Cykel- og gangsti

Parkering

Offentlig sti langs vandet

N
Kortbilag 3: Illustrationsplan
Dato: 20. maj 2020
Målestok 1:1000
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Bilag 4 . Længde- og tværsnit i den nye bebyggelse
		
( fra projektmateriale )
Dato: 20. maj 2020
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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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