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Indledning
Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er den eneste plantype, som byrådet kan anvende til at fastlægge

bindende bestemmelser for, hvordan de enkelte arealer i kommunen må

anvendes og bebygges. Lokalplanen skal sikre, at det pågældende område

udvikler sig på en måde, der tager hensyn til de eksisterende omgivelser og er i

overensstemmelse med den øvrige planlægning og lovgivning.

I en lokalplan kan byrådet blandt andet fastlægge bestemmelser for områdets

anvendelse til for eksempel boliger eller erhverv, bygningers placering, omfang og

udformning, vej- og stiforløb, friarealers placering og udformning, beplantning,

bevaring af eksisterende bygninger og bymiljøer, offentlig forsyning og

grundejerforeninger. En samlet oversigt over, hvad lokalplaner kan og skal

indeholde bestemmelser for, kan findes i planlovens § 15.

Hvad består lokalplanen af?

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og

der fortælles om lokalplanens indhold.

Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for

områdets fremtidige anvendelse

Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige

disponering af området.

Hvornår laves der en lokalplan? 

Det er lovpligtigt at udarbejde en lokalplan, inden et større bygge- eller

anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige ændringer eller

nedrivning af en ejendom. Byrådet kan beslutte at der skal udarbejdes en

lokalplan, når det skønner, at det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

virkeliggørelse.

Lokalplanforslaget

Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til

lokalplanen. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med

bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er

slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle

indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt og får
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bindende virkning for grundejere og brugere i området.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil

foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag,

starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter planlovens § 29

har modsat sig dette skriftligt over for Byrådet. Forslaget kan først vedtages, når

der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Den endelige lokalplan

Når Byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på statens

planportal Plandata.dk, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden

for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med

planens bestemmelser.

Lokalplanen kan kun fastsætte bestemmelser for fremtidige forhold. Lovlig

eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før

lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter

ejerskifte. Dog skal lokalplanens bestemmelser altid overholdes, når der

foretages ændringer af eksisterende forhold på området, for eksempel ved

nybyggeri, ændringer i anvendelsen eller fysiske ændringer af eksisterende

ejendomme.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der

er beskrevet i planen.

Dispensation

Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende fravigelser fra en

lokalplans bestemmelser, når fravigelsen ikke strider imod lokalplanens

overordnede principper. Kommunen kan dog meddele en midlertidig dispensation

fra planens principper for en periode på maksimalt 3 år, dog 10 år for

studieboliger.

Hvis du ønsker at søge om dispensation fra en eller flere af bestemmelserne i

lokalplanen, skal du sende din ansøgning til afdeling By & Landskab via Byg og

Miljø, som du finder et link til her.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes sidste
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afsnit: 'Lokalplanens retsvirkninger'.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med

lokalplanens hovedindhold. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold,

der har betydning for udformning af lokalplanen og lokalplanens virkeliggørelse.

Det gælder blandt andet lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden

lovgivning, som for eksempel naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.

Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er

gældende ved lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen er opstået på baggrund af, at Sønderborg Kommune d. 31. marts

2020 nedlagde et forbud efter planlovens § 14 for at hindre nedrivning af det

bevaringsværdige stuehus på adressen Elstrup Overby 1, 6430 Nordborg.

Nedlæggelsen af § 14 forbuddet betyder, at der skal udarbejdes en lokalplan,

hvor den pågældende ejendom er omfattet med bestemmelser om forbud mod

nedrivning. 

Ejendommen fra omkring år 1800 udgør en af Elstrups større gårde. Særligt

markant er det stråtækte stuehus med gavl og nordfacade i alsisk bindingsværk:

En bygningstype, der tidligere dominerede hele øen, men som i dag er blevet

mere sjælden. Stuehuset er registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge

SAVE-skalaen, som er en 9-trins skala, hvor 1 er højest. Dette betyder, at

stuehuset er af høj bevaringsmæssig værdi.

Trods flere senere ændringer, herunder grundmuring af stuehusets sydfacade

samt udskiftning af ejendommens sydligste driftslænger i 1974/80, opleves

ejendommen fortsat som et helstøbt gårdmiljø, hvortil også aftægtsboligen fra

1807 bidrager. Dette gælder særligt ved ankomst fra nord eller nordøst.

Elstrup Overby 1, 6430 Nordborg. Ejendommen markerer ankomsten til Elstrup

fra nordøst via Fynshavvej. 

Ejendommen er beliggende i Elstrup Overby, hvor den markerer sig ud til

Fynshavvej ved ankomst til landsbyen. Elstrup er opdelt i henholdsvis Elstrup

Over- og Nederby og kendetegnes ved en relativ intakt landsbystruktur og et højt
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antal bevaringsværdige bygninger og gårde.

Lokalplanens formål er derfor ikke blot at fastholde ejendommen Elstrup Overby

1, men tilsvarende at sikre de omgivelser, den er en del af. Dette gælder især

landsbyens struktur og overordnede karakter samt dens bevaringsværdige

bebyggelse.

Lokalplanen skal sikre Elstrups særlige kendetegn, bl.a. det snoede og svagt

kuperede gadeforløb, ud til hvilket størstedelen af bebyggelsen placerer sig. 
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelserne

Oversigtskort

Lokalplanområdets afgrænsning er vist med hvid og omfatter hele Elstrup. Klik

hér for at forstørre kortet.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende centralt på Als, godt 1 km øst for Guderup.

Lokalplanområdet omfatter landsbyen Elstrup og er knap 18 ha stort.

Følgende matrikler er helt eller delvist omfattet af lokalplanen: Matr. nr. 4, 5, 6a,

6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18a, 18c, 19, 26, 28, 64, 65, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 79,

80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 108, 114, 119, 120, 121, 123,

125, 132, 133, 135, 140, 141, 143, 149, 152, 154, 160, 168, 176, 184, 188, 191,

198, 204, 229, 246, 274, 275, 284, 288, 289, 303, 309, 328, 378, 401, 419, 434,

435, 438, 439, 7000n, 7000y, 7000æ og 7000ø, alle af Elstrup, Egen.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver efter lokalplanens

endelige vedtagelse i landzone.

Lokalplanens afgrænsning følger den eksisterende landsbyafgrænsning, hvilket

betyder, at hele Elstrup, både Over- og Nederby, er omfattet. Karakteristisk for
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landsbyen er det snoede og svagt kuperede vejforløb, ud til hvilket en stor del af

den eksisterende bebyggelse er placeret.

Landsbyen Elstrup bestod oprindeligt af 17 gårde, hvoraf flere endnu er

beliggende på sin oprindelige placering. Andre er senere helt eller delvist

nedrevet til fordel for nyere, mindre udstykninger og deraf følgende

landsbyfortætning.

Lokalplanområdets afgrænsning vist på et preussisk målebordsblad fra 1877/78.

Den oprindelige struktur med henholdsvis længe- og gavlhuse mod

landsbygaden samt de tilbagetrukne gårdanlæg ses tydeligt. Klik hér for at

forstørre kortet.

Trods ændringerne gennem tiden er den oprindelige bystruktur fortsat aflæselig,

med gårdene placeret lettere tilbagetrukket fra den snoede landsbygade, mens

den øvrige bebyggelse placerer sig mere eller mindre parallelt med, og gerne helt

ud til gaden. Dermed er de mindre bebyggelser med til at afgrænse og definere

det intime gaderum, mens der ved de større gårde opstår større åbninger, hvor de

ofte velafgrænsede gårdrum synliggøres.
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Elstrup Overby 31. Gårdanlæggets tilbagetrukne placering medfører en åbning i

gaderummet. Gårdrummet fremstår veldefineret af de afgrænsende

driftsbygninger.

Mens størstedelen af bebyggelsen således forholder sig til landsbygaden, der

deles op i henholdsvis Elstrup Overby, Elstrup Nederby og Flædbækvej, findes

der i Elstrup enkelte yderligere vejforgreninger, herunder vejene Damtoften,

Firhøjvej og Skadebjergvej. Damtoften har sit navn fra den bevarede bydam på

landsbyens grønne fællesareal. Ud til denne vej ligger flere ejendomme, mens de

to øvrige vejforgreninger kun har enkelte ejendomme tilknyttet, heraf er de fleste

af nyere dato.

Landsbyens samlede bebyggelse er opført over en periode på omkring 350 år,

med den ældst bevarede bygning fra 1675. Størstedelen af bygningerne i Elstrup

er dog opført i 1800-tallet eller starten af 1900-tallet, mens kun en god håndfuld er

opført i den sidste halvdel af 1900-tallet. Mange af bygningerne syner dog nyere,

idet ombygninger, eksempelvis i form af udvendig isolering, slører den oprindelige

bygningskrop.
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Blandt de ældste ejendomme findes Elstrup Nederby 16A fra 1775. Bygningens

størrelse, de velbevarede bindingsværksgavle og det store tag uden

vinduesåbninger er alle karakteristiske for bygningens opførselstid.

Den lange byggeperiode og de mange ombygninger betyder, at Elstrup fremstår

med en rig variation af arkitektoniske udtryk: Lige fra det anonyme landhus, over

store mønstermurede gårdbygninger til rigt ornamenterede byhuse i historicistisk

stil.

Elstrup Overby 14. Historicistisk byhus med høj trempel og fine murede og

pudsede ornamenteringer.
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I 2015 blev alle bygningerne fra før 1950 registreret og vurderet i forbindelse med

Sønderborg Kommunes SAVE-gennemgang. I den forbindelse blev godt 50

bygninger, herunder både hovedbygninger og udhuse, udpeget som

bevaringsværdige. Dertil findes inden for lokalplanområdet en fredet ejendom i

form af Elstrup Mølle.

Omgivelser

Landsbyen Elstrup ligger som en meget samlet og langstrakt landsby omgivet af

landbrugsjorder. Markstrukturen bærer fortsat tydeligt præg af udskiftningen

under landboreformerne, med relativt små marker afgrænset af levende

1-rækkede hegn. Elstrup er placeret på det højeste punkt i nærområdet, således

at der fra landsbyen er fine udsigter over markerne til alle sider. Godt 1 km vest

for Elstrup ligger den større by Guderup, der gennem flere udvidelser langsomt

nærmer sig landsbyen fra sydvest. 

Firhøjvej 4-12. Placeret i udkanten af landsbyen er der vide udsigter over de

omkringliggende marker.

I første del af 1900-tallet blev Fynshavvej anlagt syd for landsbyen. Vejen afskar

enkelte ejendomme, herunder Elstrup Mølle, fra den øvrige del af landsbyen, men

sikrede til gengæld den sydlige del af landsbyen for unødig, gennemkørende

trafik.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanens formål er at sikre de kulturhistoriske bevaringsværdier, der findes

inden for lokalplanområdet, herunder de enkeltstående bevaringsværdige

bygninger samt den fortsat relativt intakte landsbystruktur. Dette sikres blandt

andet ved en udpegning af henholdsvis ”Bygninger af særlig bevaringsværdi” og

”Bygninger af bevaringsinteresse”. Udpegningen er baseret på Sønderborg

Kommunes SAVE-registrering af Elstrup fra 2015 samt en supplerende og

verificerende besigtigelse på stedet i 2020.

Nærværende lokalplan stræber ikke efter at sætte udviklingen og

vedligeholdelsen af landsbyen Elstrup i stå. Derimod er det formålet, at

”Bygninger af særlig bevaringsværdi” sikres mod nedrivning, mens der for disse

og ”Bygninger af bevaringsinteresse” fastsættes nogle overordnede

bestemmelser, der skal sikre bygningernes arkitektoniske, kulturhistoriske og

miljømæssige værdier. For øvrig bebyggelse, samt for eventuel ny bebyggelse,

fastsættes ligeledes nogle generelle rammer for, hvordan disse skal udføres.

Derved tilpasses bygningerne de eksisterende omgivelser, og landsbyens

stedbundne værdier fastholdes og videreføres.

Lokalplanen fastlægger områdets videre anvendelse til boliger samt

erhvervstyper i miljøklasse 1-3, svarende til almindelig anvendelse i en landsby.

Virksomheder i miljøklasse 1-3 kan eksempelvis være bed- & breakfast,

vandrehjem, frisører, dyreklinikker, mindre værksteds-, håndværks- og

handelsvirksomheder eller mindre butikker. Det er dog en forudsætning at

etableringen af disse erhverv kan ske uden, at det medfører genevirkninger for

omgivelserne, som f.eks. markant øget trafikbelastning eller nataktivitet. Udover

førnævnte kan eksisterende landbrugsvirksomheder inden for lokalplanområdet

fortsat opretholdes og videreføres.

Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for placering og udformning af ny

bebyggelse, hvilket skal sikre og videreføre den eksisterende struktur i

landsbyen. For ny hovedbebyggelse (ejendommens primære bygning med bolig)

gælder, at denne skal udformes som henholdsvis gårdbebyggelse, længehuse

eller gavlhuse med en maksimal højde af 8,5 meter og i maksimalt én etage

foruden en udnyttet tagetage.

Med gårdbebyggelse menes ejendomme, der består af både hovedbygning og

driftsbygninger, der i placering danner et afgrænset gårdrum. Gården skal
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disponeres således, at stuehuset er synligt fra vejen. Ved gårdbebyggelse, hvor

der kun etableres én driftsbygning, kan gårdrummet yderligere afgrænses med en

lav mur, bøgehæk eller en trærække. Enten hovedbygning eller driftsbygning(er)

skal placeres med facade eller gavl maksimalt 15 meter fra skel mod offentlig vej,

sådan at gårdbebyggelsen visuelt indgår som en del af gadebilledet.

Gårdbebyggelsen skal desuden placeres tilnærmelsesvist parallelt eller diagonalt

på vejens retning.

 

Eksempler på gårdbebyggelse.

Med længe- eller gavlhuse menes hovedbygninger, der fremstår med en tydelig

længdeprofil og placerer sig med enten længdefacaden eller gavlfacaden mod

vejen. For at sikre at bygningens facade mod vejen skaber et klart defineret

gaderum fastsætter lokalplanen, at fremspringende facadeelementer (karnapper,

indgangspartier mv.) maksimalt må udgøre 1/3 af facaden, og ikke må være

dybere end 1 meter. Længe- eller gavlhuse skal placeres således, at deres

facade mod vejen flugter med nabobygningernes facader, dog må facaden ikke

placeres længere end 7,5 meter fra vejskel. Formålet med dette er at sikre, at

bygningen dels visuelt indgår som en del af gadebilledet og dels bidrager til

afgrænsningen af gaderummet.
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Eksempler på henholdsvis længehus (med og uden fremspring mod vej) og

gavlhus.

Bebyggelsens udseende og bevaring

Bestemmelserne for bebyggelsens udseende og bevaring er opdelt i tre

kategorier:

Bygninger af særlig bevaringsværdi

Bygninger af bevaringsinteresse

Al eksisterende og ny bebyggelse

De to første kategorier gælder således kun for de på kortbilag 2 markerede

bygninger, mens den tredje er gældende for alle bygninger, eksisterende såvel

som nye.

Bestemmelserne for al eksisterende og ny bebyggelse knytter sig især til

bestemmelser vedrørende bygningernes overordnede udtryk, herunder tagets-

og facadens udformning og materialitet samt materialer og farver for facader,

døre og vinduer. Bestemmelserne er udformet således, at ny bebyggelse i

udformning, proportioner og materialitet søges tilpasset den i lokalplanområdet

eksisterende bebyggelse. Eksempelvis vil der ikke kunne opføres en moderne

villa med store glaspartier og fladt eller pyramideformet tag eller en bjælkehytte,

da al hovedbebyggelse skal fremstå som pudset murværk eller i blank tegl med et

45 graders sadeltag.

Udover de overordnede bestemmelser findes der for al eksisterende og ny

bebyggelse bestemmelser for særlige bygningsdele, herunder kviste, tagvinduer,

altaner mv. Bestemmelserne for disse er udformet således, at den enkelte
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bygning fremstår harmonisk og velbalanceret, dvs. at kviste og tagvinduer i

størrelse, antal og placering ikke tilfører taget en utilsigtet visuel tyngde eller

ubalance. Bestemmelserne er hovedsageligt knyttet til bygningernes gadefacade,

da det primært er herfra, man oplever landsbygaden og har den

sammenhængende oplevelse af landsbyen. Facaderne mod havesiden er

derimod af relativt privat karakter, hvorfor disse ikke reguleres i samme grad.

Bygninger af særlig bevaringsværdi reguleres udover de generelle bestemmelser

yderligere med en række bestemmelser, der knytter sig til bygningernes særlige

arkitektoniske udtryk eller byggeskik, således at de tildelte bevaringsværdier kan

sikres eller højnes.

Bygninger af særlig bevaringsværdi må ikke nedrives, ligesom der ikke må ske

udvendige bygningsændringer, der svækker eller slører bygningens

helhedsudtryk. Eksempelvis må der ikke ændres på facadens eller gavlenes

udformning, materialitet eller detaljering, herunder i form af opsætning af

facadebeklædning (udvendig isolering mv.). På samme vis må tagets udformning,

materiale eller afslutning ikke ændres, mens også døre og vinduer skal fremstå

som oprindeligt eller tilpasset bygningens byggeskik. Eksisterende skorstene skal

bevares, da de tilfører bygningen karakter, og der må ikke anvendes ”kunstige”

materialer, der skal imitere velkendte byggematerialer, hvilket slører bygningens

alder og håndværksmæssige formåen.

For Elstrup Mølle er der opsat en særbestemmelse, da denne bygning adskiller

sig væsentligt fra de øvrige bygninger i landsbyen. Elstrup Mølle er fredet i

henhold til Bygningsfredningsloven. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på de

fredede bygninger, og skal inden eventuelle bygningsarbejder, herunder

nedrivning, renovering, om- og tilbygning, meddele tilladelse hertil.

Også bygninger af bevaringsinteresse reguleres af både de generelle

bestemmelser for al eksisterende og ny bebyggelse samt af bestemmelser knyttet

specifikt til denne kategori. Disse er dog af en mindre begrænsende karakter end

for de førnævnte Bygninger af særlig bevaringsværdi, ligesom der ikke er

bestemmelser imod nedrivninger. Dog skal det bemærkes, at der blandt

bygningerne i denne kategori kan findes bygninger, der ved SAVE-registreringen i

2015 blev udpeget som bevaringsværdige. Disse må ikke nedrives uden

forudgående høring.

Formålet med bestemmelserne for bygninger af bevaringsinteresse er, at sikre de

overordnede træk, som spiller en væsentlig rolle for oplevelsen af landsbyens
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sammenhængende gaderum. Dette gælder eksempelvis bygningernes

facadehøjde og facadeinddeling, tagets form samt bygningens materialitet.

Ubebyggede arealer

For de ubebyggede arealer knytter bestemmelserne sig i høj grad til de arealer,

der ligger ud til landsbyens veje, og som dermed er definerende for oplevelsen af

landsbyen som helhed.

På kortbilag 2 er der markeret en blodbøg, der udpeges som bevaringsværdig, da

den dels indgår som et markant element i oplevelsen af gadeforløbet og dels

bidrager til formidlingen af Elstrups historie. Før genforeningen i 1920 plantede de

dansksindede blodbøge for at markere deres danskhed. Blodbøgen må derfor

ikke fældes eller på anden vis hindres i naturlig vækst uden forudgående

tilladelse fra Sønderborg Kommune.

Inden for lokalplanområdet er der opsat bestemmelser for hegn mod vej, som må

udføres i form af levende hegn eller et fast hegn med en maksimal højde af 1,2

meter. Formålet er at sikre landsbyens visuelt åbne karakter mod landsbygaden.

Ved fast hegn må der ikke anvendes ”kunstige” materialer, der skal imitere

velkendte byggematerialer, eller galvaniseret armeringsnet, da disse materialer

bryder med områdets helhedsudtryk og overordnede ældre byggeskik.

Dertil er der i lokalplanområdet opsat bestemmelser omkring oplagring og

skiltning i forbindelse med virksomhed, begge af hensyn til oplevelsen af

landsbyens helhedsudtryk.
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Sammenhæng med anden planlægning
I dette afsnit redegøres for, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen

og anden planlægning, der er gældende i og omkring lokalplanområdet.
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Miljøvurdering
Når der udarbejdes en lokalplan, skal der laves en vurdering af miljøpåvirkningen

af området. Miljøvurderingens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau

og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen

af lokalplanen, med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om Miljøvurdering af planer og

programmer og af konkrete projekter (VVM) opstiller kriterier for, hvilke planer og

programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en

miljørapport). I lovbekendtgørelsen er det på bilag 1 og 2 defineret, hvilke bygge-

og anlægsarbejder, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig

betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I forbindelse med

screeningen er berørte myndigheder hørt. Screeningen findes i afsnittet

"Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan.
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VVM
VVM-proceduren er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 973 af 6. juni 2020 om

Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en procedure, som skal

følges for at kunne tillade projekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet

væsentligt. I lovbekendtgørelsen er det på bilag 1 og 2 defineret, hvilke projekter,

der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Proceduren stiller krav om at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for

projektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet.

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes og i offentlig høring, inden der kan

opnås tilladelse til at gå i gang med projektet.

Lokalplanen omfatter ikke et projekt på lovens bilag 1 eller 2. Derfor er der ikke

udarbejdet en VVM screening eller en miljøkonsekvensrapport af projektet.

LOKALPLAN 1.1-2 (KLADDE)

SIDE 19



Kommuneplan
Ifølge Planlovens § 16, stk. 1 skal en lokalplan indeholde en redegørelse for,

hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen. Kommuneplanen er den

plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen indeholder både en række

generelle retningslinjer samt en række specifikke bestemmelser om de enkelte

områder i form af kommuneplanrammer.

Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan 2019-2031 beliggende i

rammeområde nr. 1.1.006.G, der er udlagt til blandet bolig og erhverv. Området er

afgrænset som landsby og anvendes til bolig og erhverv uden væsentlige

genevirkninger for omgivelserne.

I rammen fastsættes en maksimal bebyggelseshøjde på 8,5 meter. En bolig må

ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Etablering af nye

anlæg og bebyggelse, skal indpasses så oplevelsen af landsbymiljøet ikke i

væsentlig grad forringes.

Lokalplanforslaget vil således være i overensstemmelse med Sønderborg

Kommuneplan 2019-2031, og der udarbejdes derfor ikke kommuneplantillæg.

Kortet herover viser rammeområdet for Elstrup, der i afgrænsning er svarende til

lokalplanafgrænsningen. Klik hér for at forstørre kortet.

Lokalplanområdet er beliggende inden for følgende udpegninger i Sønderborg
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Kommuneplan 2019-2031:

Bevaringsværdigt landskab

Større sammenhængende landskab

Potentielt naturbeskyttelsesområde

Økologisk forbindelse

Risiko for oversvømmelse

Geologisk bevaringsværdi

Da lokalplanen er en bevarende lokalplan for et eksisterende byområde, hvor der

ikke udlægges nye, større byggemuligheder, men fastsættes rammer for

erstatningsbyggeri, renovering samt til- og ombygning, er lokalplanen i

overensstemmelse med udpegningerne i kommuneplanen.
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Lokalplaner og byplanvedtægter
Der er ingen eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter inden for

lokalplanområdet.
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EU-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Natura 2000-områder

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige

oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan påvirke et Natura 2000-område.

Ved denne lokalplan er der ca. 1,2 km til nærmeste Natura 2000-område i form af

Lilleskov og Troldmose (fuglebeskyttelsesområde).

Da lokalplanen er af bevarende karakter, og eventuelle anlæg overvejende vil ske

i form af erstatningsbyggeri, vurderer Sønderborg Kommune, at planen ikke vil

påvirke Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng

beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er

omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Det kan ikke udelukkes, at der inden for lokalplanens område kan være bilag IV

arter. Ud af kendskab til arternes udbredelse kan der være tale om løvfrø,

markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander, brunflagermus,

dværgflagermus og sydflagermus. Der er dog ikke konkrete fund af bilag IV arter i

området.

Det vurderes, at den bevarende lokalplan ikke vil ændre på eksisterende yngle-

eller rastesteder for særligt beskyttede dyr eller planter, herunder bilag IV arter.
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Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse og anlæg, som

ikke er afhængige af kystnærhed. Af Planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1 fremgår, at der

i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en

særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Ifølge Planlovens § 16, stk. 4, gælder endvidere, at der for bebyggelse og anlæg i

kystnærhedszonen skal oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og

der skal ved bygningshøjder over 8,5 meter anføres en begrundelse for den

større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der

er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.

Lokalplanområdets beliggenhed i forhold til kysten. Kystnærhedszonen er vist

med blå-grå markering. Klik hér for at forstørre kortet.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Området ligger centralt på

Als i et område, der ikke umiddelbart er synligt fra kysten. Fra lokalplanområdet er

der ca. 2 km til kysten ved Ketting Nor beliggende mod syd og ca. 2,1 km til

kysten mod nord. 

Lokalplanområdet omfatter den eksisterende landsby Elstrup, som allerede er

udbygget. Endvidere er der tale om en bevarende lokalplan uden planlagte

projekter i området. Lokalplanen fastsætter rammer for til- og ombygning af

eksisterende bebyggelse samt, at eventuelt fremtidigt nybyggeri tilpasses
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områdets nuværende karakter og stedlige bevaringsinteresser. På den baggrund

vurderes det, at planlægningen ikke vil medføre nogen væsentlig, visuel

påvirkning af kysten.

LOKALPLAN 1.1-2 (KLADDE)

SIDE 25



Landzonetilladelse
Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone og forbliver i landzone ved

endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

I henhold til planlovens § 35 gælder for områder i landzone, at der skal meddeles

landzonetilladelse til udstykning, opførelse af ny bebyggelse eller ændret

anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Lokalplanen indeholder derved ikke bonusvirkning, men fastsætter bestemmelser

for de bebyggelser, anlæg mv., der kan meddeles landzonetilladelse til. I

forbindelse med landzonetilladelsen er der i planloven hjemmel til at stille

yderligere krav eksempelvis til bebyggelsens placering og udformning.
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Teknisk forsyning
Eksisterende ledningsanlæg i lokalplanområdet skal respekteres eller for

bygherres regning omlægges efter ledningsejerens anvisning.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er udlagt til individuel varmeforsyning. 

Vandforsyning

Lokalplanområdet er omfattet af Sønderborg Kommunes vandforsyningsplan

2014-2022 og forsynes med vand fra Guderup-Stevning vandværk. Ny

bebyggelse skal tilsluttes den kollektive vandforsyning. Der opkræves

tilslutningsbidrag i henhold til gældende takster.

Spildevand og overfladevand

Hovedparten af lokalplanområdet er separatkloakeret jævnfør Sønderborg

Kommunes spildevandsplan, mens en mindre del mod sydøst er

spildevandskloakeret. Spildevand skal afledes til det offentlige kloaksystem. I

området som kun er spildevandskloakeret, skal tag- og overfladevand håndteres

på egen grund.

Spildevand fra nyt køkken og toilet skal ledes til Sønderborg Forsynings

eksisterende spildevandssystem. Eventuelt fedtholdigt spildevand skal ledes

gennem en fedtudskiller.

Med opførelsen af nye bygninger, hvorfra der afledes spildevand, kan

Sønderborg Forsyning opkræve supplerende tilslutningsbidrag. Bidraget vil være

forskellen mellem hvad der kunne opkræves før og hvad der kan opkræves nu,

jævnfør Sønderborg forsynings betalingsvedtægt.
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Klimatilpasning
Klimatilpasningsplanen beskriver, hvordan man i Sønderborg Kommune vil

håndtere de klimamæssige udfordringer i form af stigende havvandsstande,

øgede regnmængder, opstigende grundvand, mere tørke og kraftigere storme.

Planen indeholder en kortlægning af mulige lokale risici, som er påvirket af

klimaforandringer, samt hvilke tiltag som er nødvendige for at imødekomme

klimaforandringerne.

Lokalplanområdet er beliggende i et område med henholdsvis begrænset og lille

risiko for oversvømmelser fra havvandsstigning, skybrud og stigende grundvand,

hvormed lokalplanområdet er beliggende uden for risikozonen. Lokalplanen er

dog ikke til hinder for, at der etableres regnvandsbassiner eller andre løsninger til

håndtering/genanvendelse af regnvand.

Kort der viser den vurderede risiko for oversvømmelser i form af hav- og

regnoversvømmelser. Risikoen vurderes begrænset (gul) til lille (grøn). Klik hér

for at forstørre kortet. 
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Forhold til anden lovgivning
I dette afsnit redegøres for, hvordan lokalplanen forholder sig til anden lovgivning

end planloven.
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Trafik og tilgængelighed
Lokalplanen åbner ikke op for anlæg af nye veje i området. I forbindelse med

konkrete, fremtidige anlægsprojekter inden for lokalplanområdet og etablering af

overkørsel til offentlig vej skal Sønderborg Kommunes vejmyndighed godkende et

detailprojekt. Desuden kan der ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til

udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens

sikkerhed og afvikling (jævnfør Færdselslovens § 100).
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Miljøforhold
Affald

Sortering af affald skal ske i henhold til gældende affaldsregulativer.

Der må maksimalt være 15 meter fra affaldsbilens holdeplads til

affaldsbeholderne. Gangarealer, hvor affaldsbeholderne transporteres, skal

minimum være 1,2 meter brede, med fast belægning og må have en stigning på

maksimalt 1:10.

Jordforurening

Lokalplanområdet er udtaget af kommunens områdeklassificering, idet jorden

vurderes ikke at være påvirket af diffus forurening.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på

jordforurening, skal arbejdet standses og Sønderborg Kommune underrettes.

Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan

genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og

Jordforureningslovens § 71, stk. 1.

I et mindre del af lokalplanområdet findes et areal, der er kortlagt i vidensniveau 1

efter Jordforureningsloven, hvormed der er kendskab til aktiviteter, der kan have

forårsaget forurening på arealet. Inden for dette vil al bygge- og anlægsarbejde

kræve § 8 tilladelse i henhold til Jordforureningsloven.

Oversigtskort der viser arealet kortlagt som v1 efter jordforureningsloven (blå
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farve på kortet). Klik hér for at forstørre kortet. 

Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

Da området i dag er fuldt udbygget, og lokalplanen er af bevarende karakter, hvor

eventuelle anlæg overvejende vil ske i form af erstatningsbyggeri, vurderer

Sønderborg Kommune, at planen ikke vil påvirke grundvandsinteresserne i

området.

Støj

Lokalplanen er overvejende af bevarende karakter og muliggør alene ny- og /eller

erstatningsbyggeri i begrænset omfang indenfor lokalplanområdet. Anvendelse i

området er fastsat til boligformål samt erhverv inden for miljøklasse 1-3 og

landbrug.

Støjbelastning fra virksomheder må ikke overstige miljøstyrelsens vejledende

grænseværdier for støj. Virksomheder i miljøklasse 1-3 forventes ikke at medføre

væsentlig genevirkning for omgivelserne.

Støjbelastning fra landbrug er dertil omfattet af

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der fastsætter, at kommunalbestyrelsen

skal vurdere om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan

indebære væsentlig virkning på miljøet.

Miljøklassificering

Lokalplanen fastsætter anvendelsen inden for lokalplanområdet til blandet bolig

og erhverv i tråd med Sønderborg Kommuneplan 2019-31.

Der må alene etableres erhvervstyper, som ikke giver anledning til væsentlige

gener for omgivelserne, som eksempelvis mindre værksteds-, håndværks- og

handelsvirksomheder samt mindre butikker.

Virksomheder må ligge inden for erhvervskategori E, og må maksimalt befinde sig

i miljøklasse 1-3.
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Naturbeskyttelse
Skovbyggelinje

En mindre del af lokalplanområdet beliggende mod nordvest er omfattet af

skovbyggelinje. Der kan ikke bebygges inden for skovbyggelinjen uden

dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.

Det pågældende areal anvendes i dag delvist til landbrugsareal og til ridebane.

Da lokalplanen er af bevarende karakter og omfatter et eksisterende byområde,

hvor der ikke udlægges nye, større byggemuligheder, er det ikke forventningen,

at der skal bygges inden for skovbyggelinjen.

§ 3 beskyttet natur

I den sydlige del af lokalplanområdet, tæt ved Damtoften, er en mindre sø

omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Der kan ikke beplantes, bebygges eller på anden vis ændres i tilstanden af § 3

beskyttede naturområder uden dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.

Kort der viser skovbyggelinje og beskyttet sø inden for lokalplanområdet. Klik

hér for at forstørre kortet.
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Landbrugspligt
Inden for lokalplanområdet er noteret landbrugspligt på følgende matrikler:

matr.nr. 75, 77 og 401, samt dele af matr. nr. 4, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 64,

82, 152 og 378 alle af Elstrup, Egen. Dette betyder, at arealerne er omfattet af

Landbrugslovens regler, samt at der for disse ejendomme gælder særlige regler,

f.eks. ved køb og salg.

Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha

(20.000 m²). Ejendomme under 2 ha kan ikke blive noteret med landbrugspligt.

I visse situationer kan man opnå tilladelse til at ophæve landbrugspligten på sin

ejendom. Information herom kan findes hos Landbrugsstyrelsen, som også

behandler ansøgninger om ophævelse af landbrugspligten.

Kort der viser landbrugsnoterede matrikler (gul) og landbrugsnoterede matrikler

uden beboelse (rød). Klik hér for at forstørre kortet.
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Kulturarv
Fredede og bevaringsværdige bygninger

Der findes i lokalplanområdet både fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Den på matr. nr. 119 af Elstrup, Egen beliggende ejendom Elstrup Mølle er fredet i

henhold til Bygningsfredningsloven. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på de

fredede bygninger, og skal inden eventuelle bygningsarbejder, herunder

nedrivning, renovering, om- og tilbygning, meddele tilladelse hertil.

Elstrup Mølle er i nærværende lokalplan yderligere udpeget som "bygning af

særlig bevaringsværdi". I tilfælde af en fremtidig affredning af Elstrup Mølle, er

møllen derved fortsat sikret mod nedrivning og uhensigtsmæssige

bygningsændringer. 

I forbindelse med Sønderborg Kommunes SAVE-gennemgang i 2015 af

bygninger opført før 1950, blev godt 50 bygninger, både i form af hoved- og

driftsbygninger samt mindre udhuse, udpeget som bevaringsværdige.

For de bevaringsværdige bygninger, gælder, at de ikke må nedrives førend de har

været i offentlig høring i 4-6 uger og Sønderborg Kommune har givet meddelelse

om, at der ikke nedlægges § 14 forbud mod nedrivningen. Bevaringsværdige

bygninger kan ses på Sønderborg Kommunes hjemmeside. 

Bygningerne af særlig bevaringsværdi, der er vist på kortbilag 2, er undtaget fra

kravet om offentlig høring jf. bygningsfredningslovens §18 stk. 5, idet de er

omfattet af nedrivningsforbud i denne lokalplan, som har været offentligt

bekendtgjort efter planlovens §17.

I forbindelse med nærværende lokalplan er der på baggrund af den eksisterende

SAVE-registrering og besigtigelser på stedet blevet udpeget ”bygninger af særlig

bevaringsværdi” og ”bygninger af bevaringsinteresse”. Disse udpegninger har

ikke betydning for bygningernes SAVE-værdi, men knytter sig udelukkende til de i

lokalplanen fastsatte bygningsregulerende bestemmelser. Formålet er at sikre de

arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for de udpegede bygninger af særlig

bevaringsværdi samt at sikre de strukturelle og miljømæssige kvaliteter for de

udpegede bygninger af bevaringsinteresse.

Fund og fortidsminder

Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder eller andre

kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang, det
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berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Museum Sønderjylland -

Arkæologi Haderslev, jævnfør Museumsloven.

Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherre, i henhold til

museumslovens § 25, stk. 1, anmode Museum Sønderjylland - Arkæologi

Haderslev om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige

fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en

udtalelse om dette.

Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes

af museet, mens udgiften til en eventuel større forundersøgelsen afholdes af

bygherre eller den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jævnfør museumslovens

§ 26, stk. 1-2.

Udtalelse fra Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev

Da lokalplanen er af bevarende karakter har Museum Sønderjylland – Arkæologi

Haderslev ikke på nuværende tidspunkt vurderet på risikoen for at støde på

fortidsminder i lokalplanområdet.

Museet vil, i tilfælde af konkrete anlægsplaner i lokalplanområdet, gerne

orienteres forud. Museet kan herefter, ud fra anlæggenes placering, i hvert enkelt

tilfælde vurdere risikoen for at støde på fortidsminder, og herudfra vurdere,

hvorvidt en forundersøgelse bør anbefales.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har

betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke

alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber

høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om el-,

telefon-, tele- og TV-kabler, samt vand-, fjernvarme-, gas- og kloakledninger.

Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der

dækker det pågældende område.
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Ekspropriation
Den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation jævnfør

planlovens § 47, stk. 1. Efter planlovens § 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen

ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast

ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for

virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt og for varetagelsen af

almene samfundsinteresser.

Kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation kan påklages til

Planklagenævnet både vedrørende retlige og skønsmæssige spørgsmål.
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Lokalplanens bestemmelser
I henhold til Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16/04/2018 med senere

ændringer, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte

område.
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§1 Formål
§ 1.1

Formålet med lokalplanen er at sikre

at bygninger af særlig bevaringsværdi ikke må nedrives uden Sønderborg Kommunes

tilladelse.

at ny- og erstatningsbyggeri inden for lokalplanområdet tilpasses den stedbundne struktur

og arkitektoniske byggeskik.

at fremtidigt vedligehold, om- og tilbygning af bygninger af særlig bevaringsværdi og

bygninger af bevaringsinteresse sker under hensyntagen til bygningernes oprindelige

arkitektur og byggeskik. 
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§2 Områdets afgrænsning og zonestatus
§ 2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 5, 18a, 18c, 26,

28, 65, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 108, 114, 120, 121,

123, 125, 132, 133, 135, 140, 141, 149, 154, 160, 168, 184, 188, 191, 198, 204, 229, 246,

274, 275, 284, 288, 289, 303, 309, 328, 401, 419, 434, 435, 439, 7000æ og 7000ø, samt

dele af matr. nr. 4, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 64, 82, 85, 89, 119, 143, 152, 176, 378,

438, 7000n og 7000y, alle af Elstrup, Egen.

Endvidere omfattes alle matrikler, som udstykkes efter x. xxxx 2021.

§ 2.2

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone efter lokalplanens

endelige vedtagelse.
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§3 Områdets anvendelse
§ 3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til boliger samt erhvervstyper i miljøklasse 1-3.

Bestemmelsen er ikke til hinder for, at eksisterende landbrug inden for lokalplanområdet

opretholdes.

Note - § 3.1

Virksomheder i miljøklasse 1-3 kan eksempelvis være bed & breakfast, vandrehjem, frisører,

dyreklinikker, mindre værksteds-, håndværks- og handelsvirksomheder eller mindre

butikker. Det forudsættes, at etablering af erhverv kan ske, uden at det medfører

genevirkninger for omgivelserne, som f.eks. markant øget trafikbelastning eller

parkeringsbehov.
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§4 Udstykninger
§ 4.1

Ingen bestemmelser.

Note - § 4.1

Når der under § 4 Udstykning står "ingen bestemmelser" betyder det, at udstykning,

sammenlægning af matrikler og arealoverførsel kan ske efter reglerne i

bygningsreglementet og udstykningsloven samt planlovens landzonebestemmelser.
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§5 Bebyggelsens omfang og placering
§ 5.1

Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1 etage med udnyttelig tagetage. Den maksimale

bygningshøjde fastlægges til 8,5 m målt fra naturligt terræn.

Undtaget heraf er Elstrup Mølle, matr. nr. 119 af Elstrup, Egen, som må genopføres med

højde og proportioner tilsvarende de eksisterende forhold.

§ 5.2

Ny bebyggelse skal udformes som gårdbebyggelse eller som længe- eller gavlhuse, der er

placeret tilnærmelsesvist parallelt eller diagonalt med vejens retning.

Undtaget heraf er ny længe- eller gavlhusbebyggelse på matr. nr. 132 og 176, begge af

Elstrup, Egen, hvor ny bebyggelse skal placeres parallelt eller diagonalt med stikvejens

retning.

Note - § 5.2

Læs mere om længehuse, gavlhuse og gårdbebyggelser i redegørelsen under afsnittet

”Lokalplanens indhold”.  

§ 5.3

Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra henholdsvis vej- og naboskel. 

§ 5.4

Ny bebyggelse udformet som gårdbebyggelse skal placeres således, at enten stuehus eller

driftsbygning(er) har facade eller gavl maksimalt 15 m fra vejskel.

Undtaget er ny gårdbebyggelse på matr. nr. 12, 152 og 246, alle af Elstrup, Egen, hvor

bebyggelsen kan placeres på samme omtrentlige placering, som den eksisterende

gårdbebyggelse.

Stuehuset skal være synligt fra den offentlige vej, gården orienterer sig mod, og stuehus og

driftsbygning(er) skal tilsammen afgrænse et gårdrum mod samme.

Note - § 5.4

Gårdrummet kan, ved gårdbebyggelse med kun én driftsbygning, yderligere afgrænses af
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en teglmur, lav hæk eller en trærække.

§ 5.5

Ny bebyggelse udformet som længe- eller gavlhus skal placeres således, at henholdsvis

facade eller gavl er beliggende maksimalt 7,5 m tilbage fra vejskel. Dertil skal facaden mod

vejen følge placeringen af de omkringliggende gavl- eller længehuses facadelinje.

Mod vejen må længehuse kun opføres med facadespring i forbindelse med indgangsparti,

vindueskarnap og lignende. Disse må maksimalt udgøre 1/3 af den facade, de indgår i, og

fremspringet må maksimalt være 1 m i dybden.

§ 5.6

Mindre bygninger i form af skure, udhuse, garager mv. må placeres frit på grunden forudsat,

at placeringen ikke medfører svækkelse af den miljømæssige oplevelse til gadesiden. 
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§6 Bebyggelsens udseende og bevaring

Generelle bestemmelser for ny og eksisterende bebyggelse

§ 6.1

Al bebyggelse, herunder ombygning, tilbygning og nybyg, skal i udformning, proportioner og

materialer tilpasses den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.

Tilbygninger til eksisterende bebyggelse skal yderligere tilpasses og harmonere med

hovedhuset.

Note - § 6.1

Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at der ikke opføres bygninger, der skiller sig

væsentligt ud fra de eksisterende bygninger og derved ændrer helhedsoplevelsen af Elstrup

som landsby. Læs i redegørelsen under afsnittet ”Lokalplanens indhold”.

§ 6.2

Tage skal udformes som sadeltage med en taghældning på ca. 45 grader, dog må tage på

bygninger med trempel have en lavere taghældning. Tage må udformes med valm, halvvalm

eller trekvartvalm.

Mindre bygninger på op til 50 m2, herunder skure, udhuse, garager, carporte mv., kan

desuden udføres med lavere taghældning eller med fladt tag.

§ 6.3

Tage må beklædes med for området velkendte materialer, såsom strå/tagrør, tegl, tagplader

mv. Tagsten må ikke have en glansværdi over 10, og der må ikke anvendes afslutningssten

med kant langs gavle.

§ 6.4

Facader skal udformes med en taktfast facadeinddeling hvor dør- og vindueshuller placeres

regelmæssigt. Dør- og vindueshuller skal i proportioner og udformning tilpasses den enkelte

bygning.

Note - § 6.4

Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at facader fremstår velbalancerede og
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harmoniske, samt at bygningen fremstår som en helhed. 

 Eksempel på taktfast facade med jævnt fordelte vinduer. 

§ 6.5

Facader skal fremstå i blank tegl eller med pudset overflade. Mindre facadepartier kan

udføres i andre materialer, eksempelvis træ, metal eller glas.

Ved facader i blank tegl skal der anvendes en sten, der i farve, størrelse og karakter er

velkendt for området. Teglstenen skal være enten blød- eller håndstrøget.

Mindre bygninger på op til 50 m2, herunder skure, udhuse, garager mv, kan desuden

fremstå med facade i glas, træ, metalplader eller lignende.

§ 6.6

Ved reparation og vedligeholdelse af eksisterende murværk, skal der anvendes sten af

samme størrelse, farve og karakter som resten af murværket. Teglstenen skal være enten

blød- eller håndstrøget.

Fuger skal udføres med samme mørteltype, -farve og profil som det eksisterende murværk.

§ 6.7

Tagrender, tagnedløb og lignende må ikke udføres i plast eller plastlignende materialer. 

§ 6.8

Yderdøre skal udføres i træ eller i en kombination af træ og aluminium. Yderdøre skal
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fremstå i træets naturlige farve eller males med en dækkende, for stedet velkendt, farve, jf. §

6.13.

Yderdøre mod vej kan udføres med delte rudefyldninger i dørens øvre halvdel.

§ 6.9

Vinduer skal udføres i træ eller i en kombination af træ og aluminium. Vinduer skal fremstå i

træets naturlige farve eller males med en dækkende, for stedet velkendt, farve, jf. § 6.13.

Der må ikke anvendes falske sprosser eller isættes vinduesglas med buet profil, der skal

imitere gammelt glas.

Note - § 6.9

Med falske sprosser menes ilagte pyntesprosser, som rent udformningsmæssigt afviger

meget fra oprindelige, kittede bondehusvinduer. Bestemmelsen har til formål at sikre, at nye

vinduer på bygninger med særlig bevaringsinteresse udføres, så de udformningsmæssigt er

i tråd med den oprindelige arkitektur og byggeskik. 

   

Eksempel på forskellen mellem et termovindue med ilagte sprosser og et termovindue med

udvendig opsprossning.

Sidstnævnte, i eksemplet til højre, lægger sig udformningsmæssigt tættere på et traditionelt

bondehusvindue, hvor den udvendige sprosse er 19-25 mm bred og har en skrå profil, som

tilnærmelsesvist ligner en kitfals.   
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§ 6.10

Kviste og tagvinduer skal i proportionering og udformning underordne sig den enkelte

bygnings arkitektur og stilhistoriske byggeskik. Kviste og tagvinduer skal placeres jævnt

fordelt i tagfladen og under hensyn til den underliggende facade. 

Note - § 6.10

Eksempel på tagflade med tagvinduer, der er placeret jævnt fordelt og under hensyn til den

underliggende facade.

§ 6.11

Kviste, der er synlige fra vejen, skal i bredden underordnes den underliggende facade,

således at kvisten visuelt ikke dominerer helhedsbilledet. Den samlede bredde af kviste og

tagvinduer må ikke udgøre mere end 1/3 af tagfladens bredde, og kviste og tagvinduer skal

holdes hvad der svarer til mindst 3 tagstens afstand til gavle og tagfod.

§ 6.12

Altaner, balkoner eller tagterrasser må ikke etableres, hvor de er synlige fra vejen. 

§ 6.13

Farvesætning af henholdsvis pudset murværk, tømmerværk og snedkerværk skal tilpasses

den enkelte bygnings stilhistoriske byggeskik og holdes inden for den klassiske

LOKALPLAN 1.1-2 (KLADDE)

SIDE 49



jordfarveskala, som vist på bilag 3.

For bygninger af særlig bevaringsværdi gælder, udover de generelle bestemmelser

§ 6.14

De på kortbilag 2 angivne bygninger af særlig bevaringsværdi må ikke nedrives uden

Sønderborg Kommunes tilladelse.

§ 6.15

Ved renovering, om- eller tilbygning af bygninger af særlig bevaringsværdi må der ikke ske

ændringer, som svækker bygningens helhedsudtryk. Alle ændringer skal derfor tage

udgangspunkt i bygningens oprindelige byggeskik og arkitektur, herunder:

Ændring af facaderytme, facadeudtryk, facadeornamentering eller facadens

materialitet/farvesætning, herunder også via udvendig facadeisolering.

Ændring af tagform, tagfod eller tagmateriale

Ændring af gavle med hensyn til materialitet eller farve

Ændring af døre, porte og vinduer med hensyn til udformning, materialitet eller farve

§ 6.16

Udvendig efterisolering er ikke tilladt. 

§ 6.17

Der må ikke anvendes ’kunstige’ materialer, der imiterer andre materialer, som eksempelvis

fibercementplader eller komposit med træstruktur.

§ 6.18

Oprindelige skorstene skal bevares.

Ved etablering af erstatningsskorsten skal denne i proportioner, udformning, placering og

materialitet/farvesætning tilpasses bygningens stilhistoriske byggeskik.

§ 6.19

Elstrup Mølle, beliggende på matr. nr. 119 af Elstrup, Egen, må udføres med proportioner,

udformning og materialer som oprindeligt.
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Note - § 6.19

Elstrup Mølle er fredet i henhold til Bygningsfredningsloven og må ikke ændres uden

forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

For bygninger af bevaringsinteresse gælder, udover de generelle bestemmelser

§ 6.20

Ved renovering, om- eller tilbygning af bygninger af bevaringsinteresse, som vist på kortbilag

2, skal bygningens oprindelige overordnede udtryk søges bevaret, herunder:

Facadehøjde og overordnet facadeinddeling

Facadens oprindelige materialitet og eventuelle særlige facadedetaljer

Bygningens oprindelige tagform og -materiale

Eventuelle oprindelige skorstene

§ 6.21

Udvendig efterisolering er ikke tilladt.

LOKALPLAN 1.1-2 (KLADDE)

SIDE 51



§7 Veje, stier og parkering
§ 7.1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Fynshavvej, Lammehaven, Firhøjvej, Skadebjergvej

og Flædbækvej, som vist på kortbilag 1.

§ 7.2

Inden for lokalplanområdet skal der ved nybyggeri udlægges parkeringsareal svarende til

mindst 1 p-plads pr. bolig.

I forbindelse med erhverv skal der udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 p-plads

pr. 100 m2 etageareal.
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§8 Ubebyggede arealer
§ 8.1

Den på kortbilag 2 angivne blodbøg udpeges som bevaringsværdig og må ikke fældes eller

hindres i naturlig vækst medmindre Sønderborg Kommune meddeler tilladelse dertil.

Ved force-majeure lignende situationer, hvor træet som følge af eksempelvis sygdom eller

stormskade ikke står til at redde, skal det erstattes af et nyt af samme sort og med samme

placering som den eksisterende blodbøg. 

§ 8.2

Hegn mod gadeside må kun etableres som levende hegn eller fast hegn og må maksimalt

måle 1,2 m over naturligt terræn. Faste hegn må ikke etableres i ’kunstige’ materialer, der

imiterer andre materialer, som eksempelvis fibercementplader eller komposit med

træstruktur eller som galvaniseret armeringsnet.

Note - § 8.2

Formålet med bestemmelsen er at sikre det oprindelige landsbyudtryk med åbne forhaver og

naturlige, historiske velkendte materialer. 

§ 8.3

Der må maksimalt foretages terrænregulering på +/- 0,5 m inden for lokalplanområdet.

§ 8.4

I lokalplanområdet må der ikke ske langtidsparkering af lastbiler.

Ubebyggede arealer beliggende mellem bebyggelse og offentlig vej må ikke anvendes til

oplag og langtidshenstilling af skur- eller campingvogne, både og ikke indregistrerede

køretøjer.

§ 8.5

Der må inden for lokalplanområdet kun skiltes for virksomheder, som har adresse på den

pågældende matrikel og skiltningen skal udføres afdæmpet, diskret og informativt og må

ikke medføre negativ påvirkning af bebyggelsens arkitektoniske udtryk.

Skilte må ikke være reflekterende, bevægelige, gøre brug af lyd eller udføres som lysskilt, og

der må ikke anvendes neonfarver.

LOKALPLAN 1.1-2 (KLADDE)

SIDE 53



§ 8.6

Skiltning for virksomheder må etableres i form af ét skilt ved indgangsdøren i en størrelse af

maksimalt 35 x 45 cm, samt ét skilt ved indgang til ejendommen i en størrelse af maksimalt

120 cm i højden og 45 cm i bredden.

Der må alene skiltes med, firmanavn, bomærke og logo.
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§9 Tekniske anlæg
§ 9.1

Alle forsyningsledninger skal fremføres under terræn. Ledninger til el, telefon, antenner og

lignende skal ligeledes fremføres under terræn og må ikke føres på facader.

§ 9.2

Bebyggelsen skal tilsluttes almen vandforsyning.

§ 9.3

Spildevand skal afledes til offentligt kloaksystem. Eventuelt fedtholdigt spildevand skal ledes

gennem en fedtudskiller.

§ 9.4

I separatkloakeret område skal tag- og overfladevand ledes til offentlig regnvandskloak. I

spildevandskloakeret område skal tag- og overfladevand håndteres på egen grund.

§ 9.5

Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje

og stier.

§ 9.6

Solenergianlæg, som for eksempel solfangere og solceller, kan opsættes, når det sker under

hensyntagen til bygningens arkitektur og kun på tagflader, der ikke er synlige fra vej. Dog må

sådanne anlæg ikke etableres på stråtækte eller fredede bygninger.

Eventuelle anlæg skal integreres arkitektonisk i tagfladen og må desuden ikke medføre

blændingsgener.
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§10 Grundejerforening
§ 10.1

Der stilles ikke krav om oprettelse af grundejerforening i det lokalplanlagte område. 
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§11 Betingelser for ibrugtagning
§ 11.1

Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke uden Sønderborg

Kommunes tilladelse tages i brug før:

bebyggelsen er tilsluttet kollektiv vandforsyning jævnfør § 9, stk. 2.

bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloaksystem efter Sønderborg Forsynings anvisning

jævnfør § 9, stk.3.
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§12 Aflysning af lokalplan og servitutter
§ 12.1

Der ophæves ingen servitutter.

§ 12.2

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende

lokalplan, fortrænges ifølge planlovens § 18.
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§13 Lokalplanens retsvirkninger
§ 13.1

Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er

omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med

planen.

§ 13.2

Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som

hidtil.

§ 13.3

Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg med videre, som er indeholdt i planen, skal

etableres.

§ 13.4

Kommunen kan meddele dispensationer til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens

bestemmelser under forudsætning af, at det ikke er i strid med planens principper.

Kommunen kan dog meddele en midlertidig dispensation fra planens principper for en

periode på maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.

Kommunen har desuden pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv

varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri.

§ 13.5

Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en

naboorientering, før dispensationen kan gives.

§ 13.6

Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun

etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Kommunen kan dog meddele en midlertidig

dispensation fra planens principper for en periode på maksimalt 3 år, dog 10 år for

studieboliger.

§ 13.7

Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.

§ 13.8
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Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om

bevaring af bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk

rimelig måde, kan ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.

§ 13.9

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige

bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser

lokalplanens fysiske afgrænsning og disponerering af området.

Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan

bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til

vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Kortbilag 2 - Kulturarvskort
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Bilag 3 - Jordfarveskalaen
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Offentlig høring og vedtagelse
Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været udsendt i x ugers offentlig høring i perioden dd. mm

20xx til dd. mm 20xx.

Vedtagelse

Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Teknik- og Miljøudvalget

den dd. mm 201x.

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den dd. mm 201x.

På byrådets vegne

 

Erik Lauritzen

Borgmester

 

Lokalplanen indberettes på www.plandata.dk
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Miljøscreening
Dette er en miljøscreening af lokalplan nr. 1.1-2 efter Lov om miljøvurdering af

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25.

oktober 2018).

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere

miljøhensyn i planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.

Hvad er en miljøscreening?

Ifølge loven skal der laves miljøvurdering for planer, som omhandler projekter

listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt

naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder

mindre ændringer, kan miljøvurderingen dog undlades, hvis planen ikke forventes

at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det vurderes gennem en miljøscreening af en række miljøparametre, om planen

kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det kan være både negative og

positive miljøkonsekvenser. Ifølge loven skal vurderingen kun indeholde de

oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og

gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad.

Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af

miljøkonsekvenserne. Hvis konklusionen er, at der er tale om væsentlig

indvirkning på miljøet, fastlægges det nærmere indhold af en egentlig miljørapport

i samarbejde med de berørte myndigheder. Denne afgrænsning (scoping) vil i så

fald være indarbejdet i miljøscreeningen ved en uddybning af de relevante emner.
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Konklusion
Behov for miljøvurdering: Kryds

Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages ikke
at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes derfor ikke
en miljøvurdering.

 x

Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages at få
væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således udarbejdes en
miljøvurdering.

 

Screening

  Ja Nej Bemærkninger

Omfatter planen projekter på
lovens bilag 1/2? [MVL §8,
stk. 1]

   x  

Er der tale om et mindre
område på lokalt plan eller
mindre ændringer i
eksisterende plangrundlag
[MVL § 8, stk. 2]

 x    

Påvirker planen et
internationalt
naturbeskyttelsesområde
væsentligt [MVL § 8, stk. 1]

   x  

Vil planen kunne få en
væsentlig indvirkning på
miljøet, jævnfør
screeningsskema? [MVL § 8,
stk. 1 og § 8, stk. 2]

   x  

Resume af screeningsskema

Skemaet nedenfor er et resume af miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af

forundersøgelsen med beskrivelse af projektets miljøpåvirkning og vurdering af

påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport.

Miljøforhold Bemærkninger
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Visuel påvirkning
Det vurderes usandsynligt at der vil ske
miljøpåvirkning, da planlægningen vil understøtte
de visuelle kvaliteter i landsbymiljøet som helhed.

Landskab

Der er et enkelt erhvervs-mæssigt landbrug inden
for området. Landbrugets udviklingsmuligheder vil
ikke begrænses yderligt af lokalplanen.

Planlægningen skal sikre, at fremtidig nybyggeri, om- og

tilbygning sker under hensyntagen til det bevaringsværdige

landsbymiljø.

Der åbnes ikke op for konkrete projekter, som omhandler ny

anlæg.

Naturbeskyttelse
Grundet lokalplanens bevarende karakter
vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke Natura
2000-området, Bilag IV arter og beskyttet natur.

Biologisk mangfoldighed
Grundet lokalplanens bevarende karakter
vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke den
biologiske mangfoldighed i området. 

Jord og undergrund

Håndtering af den eventuelt fundet forurening på
matrikel 168 af Elstrup, Egen vil blive håndteret i §
8 tilladelsen. Det vurderes derfor ikke at udgøre en
fare for grundvandet eller anvendelse af arealet. 

Vand

Den nye lokalplan ændrer ikke ved spildevandsforholdene og

den medfører heller ikke øget risiko i forhold til blue spot.

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser gælder

særlige hensyn, som der vil blive taget højde for ved

forespørgsler og ansøgninger.

Luft

Der er ikke væsentlige forhold som skal indgå i
lokalplanen for at regulere gener og påvirkning fra
luft. Landbrugenes lugtpåvirkning er reguleret
gennem miljølovgivningen. Der er et enkelt
erhvervsmæssigt landbrug inden for området. Det
er usandsynligt, at landbrugets
udviklingsmuligheder vil blive be-grænset yderligt
af lokalplanen. 

Klimapåvirkning

Det vurderes som usandsynligt, at
lokalplanforslaget kan med-føre klimapåvirkninger,
og at en eventuel miljøpåvirkning vil være
uvæsentlig. 

Kulturarv
Lokalplanen vil sikre og fremme
bevaringsværdierne i området. Eventuelle
påvirkninger vil derfor være af positiv karakter. 

LOKALPLAN 1.1-2 (KLADDE)

SIDE 68



Befolkning
Det vurderes usandsynligt, at der vil ske
miljøpåvirkning.

Menneskers sundhed
Der er ikke forhold i form af støj og lugt som kan
påvirke menneskers sundhed i lokalplanområdet. 

Trafik
Der ændres ikke på vejnettet, så det er
usandsynligt, at der vil ske miljøpåvirkning. 

Materielle goder
Der ændres ikke i de eksisterende forhold og
ejendommenes funktion forbliver de samme med
denne lokalplan. 

Naboområder
Det vurderes usandsynligt, at der vil ske
miljøpåvirkning. 

Alternativer, 0-løsning
Hvis planlægningen ikke gennemføres fortsætter
området som hidtil. 
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