Lokalplan 6.3-1 FORSLAG
Gammelmark Strandcamping

Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021
Forslaget er i høring i perioden 19. september - 14. november 2012

[Kort og/eller billeder indsættes her.
Der behøver ikke være ramme om kortet, men det skal holdes inden for den
angivne ramme.]
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Hvad er en lokalplan?

Offentliggørelse

En lokalplan er den eneste plantype, som byrådet kan
anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om,
hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget.

Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, bliver
der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8
uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget
og få mulighed for at kommentere det og komme med
ændringsforslag.

Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en
lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde
bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid
udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er
nødvendigt.
I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt,
bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet,
friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring
af bevaringsværdige huse og bymiljøer.
Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver
anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den
øvrige planlægning.

Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger
og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i §§ 29 eller 29a har modsat sig
dette skriftligt over for byrådet. Forslaget kan først
vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne
om de nødvendige ændringer.
Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og
nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod
planens overordnede idé.

Fremlæggelse

Lokalplanen fremlægges i perioden 19. september
til 14. november 2012.

Vedtagelse

Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet den 12.
september 2012.
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den dd.
mmmm 2012.
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Redegørelse

Oversigtskort, mål 1:100.000

Beskrivelse af lokalplanområdet

Baggrund for lokalplanen

Gammelmark Strandcamping er beliggende på Broager Land syd for sommerhusområdet Vemmingbund
og øst for Broager by og landsbyen Dynt.

Baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan til erstatning for de allerede vedtagne planer er, at tilrette
unøjagtige kortbilag og bringe dem i overensstemmelse med de givne tilladelser.

Lokalplanen omfatter del af matr. nr. 11, del af matr.
nr. 134 og matr. nr. 179 Dynt, Broager. Den dækker et
areal på godt 9 ha, incl. et legepladsareal godkendt af
Sønderjyllands Amt i oktober 2006.
Lokalplanområdet fungerer i dag som campingplads
og er afgrænset mod nord af kystlinien ud til Vemmingbund. Mod øst afgrænses det af et større område
med flad strandeng, mod syd/sydøst skærmer et
kuperet landskab og et mindre skovområde campingpladsen.
Området gennemskæres af en kommunal vej, som
dels giver vejadgang til campingpladsen, nogle ældre
fritidshuse og til stranden ved Vemmingbund. Vejen
er offentlighedens adgang til stranden.
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal
forblive i landzone.
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Gammelmark Strandcamping har eksisteret siden
først i 60’erne. Nedenstående luftfoto er fra 1975.

Redegørelse
Der er i april 1999 udarbejdet en lokalplan nr. 55 og
kommuneplantillæg nr. 8 for Gammelmark Strandcamping. Campingpladsens areal var på det tidspunkt
på 3,5 ha med tilladelse til 150 enheder.
Lokalplan nr. 55 udvider arealet med 1,5 ha og 50 enheder, så pladsen herefter er på 5 ha og 200 enheder.
Lokalplanen havde baggrund i et arealudlæg i Regionplan 1997 - 2008 - se nedenstående kort.

Formålet med lokalplanen
Formålet med lokalplanen er:
- at ophæve tidligere lokalplaner 55, 55.1 og 55.2.
- at lovliggøre og udvide byggefeltet for servicebygningen og friluftsbadet.
- at medtage legepladsareal, ridebane og dyrefolde i
lokalplanområdet.
- at udvide de eksisterende byggefelter omkring en
grillhytte og servicebygningen ved indkørslen til
campingpladsen.
- at erstatte tilladelser efter Planlovens § 35 (landzonetilladelser), som er nødvendige for planens
realisering.

I februar 2005 vedtages en ny lokalplan 55.1 med
kommuneplantillæg nr. 14 for endnu en udvidelse af
Gammelmark Strandcamping. I denne lokalplan udlægges yderligere knap 1,5 ha med 49 enheder.
Af en campingpladsoversigt i Regionplan 2005 fremgår, at Gammelmark Strandcamping er planlagt til
240 enheder.
Lokalplan 55.2 vedtaget i oktober 2006 muliggør, at
der kan opføres en servicebygning og et svømmebad i
lokalplanens sydøstlige hjørne.

- at ændre afgrænsningen mod kysten og igangsætte
en tilretning af skel.

Konsekvenser for nærområde
Der foreligger 3 eksisterende lokalplaner for Gammelmark Strandcamping. Den nye lokalplan vil følge
principperne i de allerede godkendte planer og ikke
ændre campingpladsens muligheder væsentligt.
Den nye lokalplan skal lovliggøre et allerede opført
friluftsbad, servicebygning og grillbar, og vil derfor
have meget begrænsede konsekvenser og påvirkning
af nærområdet.

En udlejningstilladelse fra 2007 fastlægger den maksimale kapacitet til 289 enheder på et areal på 6,3 ha.
Der er i 2006 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at etablere et legepladsareal samt et
areal til ridebane og dyrefolde. Dette areal medtages i
den nye lokalplanafgrænsning som et særskilt delområde, se bilag bagest i planen.
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Redegørelse

Beskrivelse af det påtænkte projekt
Lokalplan 55.2 er udarbejdet for at muliggøre opførelse af en servicebygning og et friluftsbad i lokalplanens
sydøstlige hjørne. Desværre er lokalplanens kortbilag
så misvisende, at der er opstået tvivl om lovligheden af
placering af svømmebadets byggefelt.
Det er derfor hensigtsmæssigt at tydeliggøre de tidligere planers byggefelter og afgrænsning af lokalplanen
og samtidig fastlægge fastlægge nye byggefelter og
delområder til de fremadrettede aktiviteter, herunder
også et legepladsareal, som Sønderjyllands Amt gav
tilladelse til i oktober 2006. Denne godkendelsesskrivelse indgår som et bilag bagest i denne lokalplan.
Der har tidligere været søgt om at etablere en vandrutschebane ved svømmebadet. Dette gør, at byggefeltet
udvides en smule mod øst.

6

Samtidig er der tidligere givet afslag på en udvidelse
af en grillhytte inden for strandbeskyttelseszonen.
Det vurderes, at placeringen er fornuftig i forhold til
servicebygningen, og der er derfor taget kontakt med
Naturstyrelsen i Ribe for at få deres vurdering af sagen. Det er således besluttet, at bibeholde placeringen
og udvide byggefeltet fra ca. 20 m2 til ca. 40 m2.
Der er i 2009 søgt om tilladelse til vintercamping.
Dette spørgsmål vil blive taget op i en revision af udlejningstilladelsen.
En mulig udvidelse af pladsens kapacitet og afgrænsning vil blive taget op i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, der udsendes i offentlig
debat ultimo 2012.

Redegørelse
Forhold til anden planlægning
Kommuneplan
I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde,
godkende og administrere lokalplaner, når de er i
overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan 2009
– 2021 beliggende i rammeområde 6.3.001.F og
6.3.001.J og udlagt til ferie/fritidsformål.
Hele Broager Land er i kommuneplanen udpeget som
turismeområde, hvor ferie/fritidsanlæg kan udvides
efter nærmere turistpolitiske overvejelser. Området
ligger i et værdifuldt og uforstyrret kystlandskab og
gennemskæres af en biologisk korridor.
Da de tidligere udarbejdede kommuneplantillæg ikke
er indberettet til PlansystemDK, skal der i forbindelse med denne ny lokalplan udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger rammer for arealet.

Lokalplan
Der er eksisterende lokalplaner, 55, 55.1 og 55.2.
Denne lokalplan ophæver de eksisterende lokalplaner.
Teknisk forsyning
Området er omfattet af Sønderborg Kommunes
spildevandsplan 2009 - 2016, hvor der planlægges for
en kloakering år 2014. I dag afledes spildevandet efter
rensning i en trix-tank til Vemmingbund gennem en
havledning.
Miljøforhold
Støj
Det skal sikres, at aktiviteterne i lokalplanområdet
hverken påfører eller påvirkes af et støjniveau, der
overstiger de gældende grænseværdier iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ”Ekstern støj fra
virksomheder”. Normalt er baggrundsstøjniveauet i
det åbne land lavt. Nærmeste nabo til campingpladsen
er en kultur- og kursusvirksomhed, der fordrer ro.

Oversigtskortet viser de arealbindinger, der er vedtaget i kommuneplan 2009 - 2021
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Redegørelse

Jordforurening
Overskudsjord må ikke placeres på arealer omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
Af jordforureningslovens § 71 fremgår det:

Kystnærhedszone
Hele lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Ifølge planloven skal der redegøres for hvordan
ny bebyggelse påvirker kystlandskabet.

”Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et
areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af
jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på
et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening
ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen
påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller
lader pågældende arbejde udføre.”

Terrænforholdene gør, at pladsen trods den kystnære placering er næsten usynlig ved tilkørsel til
pladsen. Fra land skal man tæt på pladsen før den
bliver synlig, idet beplantning og det meget kuperede
terræn skærmer pladsen. Fra havet er en del af pladsen synlig, idet en del af campingpladsen er beliggende umiddelbart bag strandarealerne.

Der er ikke registreret jordforurening inden for
lokalplanområdet. Hvis der under bygge- og anlægsarbejder konstateres jordforurening, skal arbejdet
standses og kommunen skal underrettes herom, jf. lov
om forurenet jord § 71.

Lov om naturbeskyttelse
Lov om naturbeskyttelse har til formål at værne
om landets natur og miljø. Lovens § 3 beskytter en
række naturtyper mod tilstandsændring. Herunder
de strandengsarealer, som indgår i campingpladsens
område.
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Redegørelse

Luftfoto over pladsen

Foto taget fra nordvest.

Campingpladsen set fra Vemmingbund

Campingpladsen set mod Dybbøl

Loven har endvidere til formål at sikre befolkningens
adgang til at færdes og opholde sig i naturen, samt at
forbedre mulighederne for friluftslivet.

Der er registreret sten- og jorddiger inden for lokalplanens område. Digerne er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §4 der foreskriver at
”der ikke må foretages ændringer i tilstanden af stenog jorddiger og lignende før der er opnået tilladelse
hertil fra Naturstyrelsen i Ribe.

Lovens bestemmelser om beskyttelseslinjer er af
betydning for mulighederne på Gammelmark
Strand Camping, da området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens §15.
Den stiller krav om, at der ikke foretages ændringer af
kyststrækninger, der ligger i en afstand af 300 m fra
kysten, målt fra det sted, hvor den sammenhængende
landvegetation starter.
Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke ske
terrænændringer, opføres bygninger, tilbygninger
eller lign.

Lov om camping
Lov om planlægning, lov nr. 551 af 28. juni 1999
og efterfølgende ændringer af denne lov udgør det
overordnede lovgrundlag for bl.a. camping.
Loven har til formål at sikre, at den sammenfattende
planlægning forener de samfundsmæssige interesser
i arealplanlægningen og medvirker til at værne
landets natur og miljø, samfundsudviklingen sker
på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
levevilkår og for bevaring af dyre- og plantelivet.
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Redegørelse
Campingreglementet
Miljøministeriet har i campingreglementet,
bekendtgørelse nr.68 af 26.januar 2000, fastsat
bestemmelser og retningslinier for Sønderborg
Kommunes administration af campingpladserne.
Hovedformålet er at sikre, at campingpladser dels
har en tilfredstillende standard, dels ikke anvendes

Kortbilag fra udlejningstilladelsen
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som sommerhusområder eller til helårsbeboelse.
Ydermere er formålet med reglementet, at regulerer
den erhvervsmæssige udlejning m.v.
Det er Sønderborg Kommune der er myndighed og
administrator af campingreglementet med tilhørende
cirkulærer.

Redegørelse
Campingreglementet regulerer forholdende omkring
tilladelser til antal pladser til udlejning, antal hytter,
vintercamping m.v.
Hytter
Opstilling af hytter på campingpladsen kræver
landzonetilladelse. Der gives normalt tilladelse
til opstilling af hytter på op til 20% af pladserne.
Hytternes maksimale størrelse fastlægges i
campingreglementet. Der kan stilles vilkår om
materialevalg og farve, se § 7 Bebyggelsens ydre
fremtræden.
For at sikre at campingpladserne ikke antager
karakter af sommerhusområde, må hytterne højest
stilles til rådighed til samme bruger i 4 uger.

Ifølge §10 skal den indbyrdes afstand mellem
campinghytter være mindst 5 meter for hytter, der
opstilles/bygges efter den 6. februar 2000. For
øvrige campingenheder skal afstanden være mindst
3 meter. Dog gælder den indbyrdes afstand ikke for
campingvogne der vinteropbevares.
Såfremt et telt eller en campingvogn er forsynet med
en udbygning, et læsejl eller lign., skal afstanden
beregnes herfra, altså fra den samlede enheds yderste
del.
Bestemmelserne hindrer ikke, at der parkeres biler
mellem enhederne.
Fortidsminder
En stor del af vores forhistoriske kulturarv er skjult
for det blotte øje. De er gemt under marker, under
vores byer og på bunden af søer, åer og moser. Denne
kulturarv er grundlag for en del af vores historie.
For at kulturarven ikke skal blive ødelagt ved anlægsog byggearbejder har folketinget vedtaget en ny
museumslov.
Hvis der under jordarbejder i området findes
fortidsminder, der har en karakter, der nødvendiggør
en udgravning, skal byggeriet afvente en udgravning
jf. Museumslovens § 27. Haderslev Museum skal
udtale sig til forslag til lokalplaner.

Sanitære forhold
Der opstilles en vejledene norm for campingpladsen
kapacitet. Som udgangspunkt afsættes et bruttoareal,
på 200 m2 pr. campingenhed, svarende til 100
m2 netto. Der regnes med 3 personer pr. enhed og
kravene til de sanitærer forhold kan opstilles på denne
baggrund.
Brand
Benyttelsen og indretningen af pladsen skal ske som
fastlagt i camping-reglementet, så de brandtekniske
forskrifter overholdes.
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Redegørelse
Miljøvurdering af planer og programmer
Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer
og programmer eller foretages ændringer deri, skal
der foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen
omfatter vurdering af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af
landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning,
menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik,
støj og materielle goder, samt det indbyrdes forhold
mellem disse faktorer.
Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af
planer og programmer, Lov nr. 316 af 05. maj 2004, §
3, stk. 1, nr. 1.
Da lokalplanen i henhold til § 3, stk. 2 imidlertid
vurderes, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på
miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt
krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen
om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes
således på baggrund af lovens § 3, stk. 2.
Miljøscreening:
Det skønnes at størstedelen af de undersøgte emner
har en usandsynlig påvirkning på miljøet.
I de tilfælde hvor miljøet påvirkes, anses det for at
være i positiv retning.

Tilladelser fra andre myndigheder

I den eksisterende udlejningstilladelse er fastlagt
hvilke arealer, der kan benyttes til campering. En
udvidelse af arealet eller antal pladser vil, uanset
denne lokalplan, kræve en ny udlejningstilladelse fra
Sønderborg Kommune.
Byggeri eller ændringer af bestående bygninger vil
kræve en byggetilladelse og landzonetilladelse fra
Sønderborg Kommune.
Byggeri eller ændringer af bestående bygninger
inden for strandbeskyttelseslinjen kræver både
byggetilladelse og dispensation fra strandbyggelinjen.
Ændringer af spildevandsforhold kræver ny
udledningstilladelse fra Sønderborg Kommune. Vand
& Jord.

Eksisterende tilladelser

Udlejningstilladelser er personlige og kan ikke over-
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drages. Tilladelserne gives af Sønderborg Kommune,
og er en aftale indgået mellem kommunen og den
person der driver campingpladsen. Det vil sige at de
emner, som er omfattet af aftalegrundlaget, i følge
campingreglementet, ikke kan reguleres i en lokalplan.
Lokalplanen kan fastlægge campingpladsens arealafgrænsning, anvendelse og muligheden for at etablerer
bygninger på arealet, og de forhold som i øvrigt kan
reguleres efter planlovens §15.
Aktiviteter, aktivitetsudvidelser og ændringer af
eksisterende tilladelser fastlægges efter campingreglementet.
Der er marts 2007 givet ny udlejningstilladelse til
ejeren af Gammelmark Strand Camping. Tilladelsen er
givet på baggrund af en udvidelse og afløser tilladelsen
givet november 1998.
Brutto areal 6,3 ha.
Er betegnelsen for campingpladsens samlede areal til
camping, bygninger, lege og opholdsarealer m.v.
Pladsenheder 289
Kapaciteten på en campingplads beregnes ud fra en
vejledende norm om at en campingsenhed svarer
til 200 m2 af bruttoarealet og udgør 100 m2 netto.
Kapaciteten er i tilladelsen udtrykt i enheder. Normen
bruges også til at fastsætte krav til f.eks. de sanitærer
forhold.
Vintercamping 0 enheder
Der er ikke tilladt vintercamping på pladsen.
Vinteropbevaring af vogne 50
Udgør det antal vogne som kan opbevares på campingpladsen i perioden 1 november til 1 marts.
Hytter 10
Opstilling af hytter på campingpladsen kræver
landzonetilladelse. Der gives normalt tilladelse
til opstilling af hytter på op til 20% af pladserne.
Hytternes maksimale størrelse fastlægges i
campingreglementet. Der kan stilles vilkår om
materialevalg og farve, se § 7 Bebyggelsens ydre
fremtræden.
For at sikre at campingpladserne ikke antager
karakter af sommerhusområde, må hytterne højest
stilles til rådighed til samme bruger i 4 uger.

Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser

§5
5.1

Vej, sti og parkering
Kortbilag 2 viser stier i området, der er lavet
frivillige aftaler omkring.

5.2

Kommunevejen skal holdes åben for offentligheden, og offentlighedens adgang til stranden
skal sikres.

5.3

Interne veje må kun befæstes med grus eller
græsarmeringssten.

- at fastlægge byggefelter for placering af servicebygninger og svømmebad mv.

§6
6.1

- at definere delområdernes benyttelse og
beskyttelse

Bebyggelsens omfang og placering
Der må kun ske bebyggelse inden for de fastlagte byggefelter.

6.2

Campinghytter skal opføres i de i udlejningstilladelsen angivne byggefelter og skal være i
overensstemmelse med reglerne i Campingreglementet.

§7
7.1

Bebyggelsens ydre fremtræden
Camping- og grillhytter skal opføres med træbeklædning eller lignende trælignende materialer,
tage kan beklædes med eternit, pap, tegl eller
tegllignende materialer.

§8
8.1

Ubebyggede arealer
Campingpladsen skal hegnes efter campingreglementets regler.

8.2

Der kan etableres indhegning til dyr på pladsen.

I henhold til Planloven, Bekendtgørelse nr. 937 af 24.
september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
§1

Formål
Lokalplanens formål er at sikre
- at præcisere den nøjagtige lokalplanafgrænsning og delområder

- at sikre offentlighedens adgang til kyst og
strand og sikre adgang til kanonstillingen via
en sti etableret med frivillige aftaler
- at erstatte tilladelser efter Planlovens § 35
(landzonetilladelse), som er nødvendige for
planens realisering.
§2
2.1

Område og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses som vist på
kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 11, del
af matr. nr. 134 og matr. nr. 179 Dynt, Broager
samt alle matrikler, som udstykkes efter 25.
august 2012.

2.2

Området er beliggende i landzone og forbliver i
landzone efter lokalplanens vedtagelse.

§9
9.1

§3
3.1

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til friluftsformål, herunder legepladsareal samt dyrehold.

Forsyningsanlæg
Alle forsyningsledninger skal fremføres som
jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og
lignende må ikke føres på facader.

9.2

Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

3.2

3.3

§4
4.1

Delområde 1: Udlægges til campingformål iht.
udlejningstilladelse.
Delområde 2: Udlægges til legepladsareal, jfr.
dispensation fra Sønderjyllands Amt meddelt 6.
december 2006.
Udstykninger
Der kan ikke ske udstykning af lokalplanens
område.

§ 10 Forudsætning for ibrugtagning
10.1 Før ibrugtagning af ny bebyggelse skal der være
indhentet de nødvendige spildevandstilladelser.
10.2 Før igangsætning af ny bebyggelse skal Museum
Sønderjylland kontaktes for eventuelle udgravninger i arkæologiske interesseområder.
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Bestemmelser
§ 11
11.1

Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

11.2

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende
lokalplan, fortrænges, jf. Lov om planlægning §
18.

§ 12 Lokalplanens retsvirkninger
12.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens
§ 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i
strid med planens bestemmelser.
12.2

12.3
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Den eksisterende, lovlige anvendelse af en
ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen
medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre
de anlæg mv., der er indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre
væsentlige lempelser af lokalplanens bestem-

melser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige
afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
12.4

Lokalplanen indeholder i § 8 bestemmelse om
at eksisterende bebyggelse ikke må nedrives
uden byrådets tilladelse. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens § 49
under visse forudsætninger kræve ejendommen
overtaget af kommunen mod erstatning.

12.5

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

12.6

Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de
ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf.
Planlovens § 17, stk. 1, ikke bebygges eller i
øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe
indholdet af den endelige plan.

Vedtagelse
Vedtagelse
Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 12. september 2012.

P.b.v.

Aase Nyegaard
borgmester

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den DATO.

P.b.v.

Aase Nyegaard
borgmester

Lokalplanen indberettes på www.plansystem.dk.
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Bilag
Kortbilag 1
Lokalplanens afgrænsning.
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Bilag
Kortbilag 2
Byggefelter, parkering og principper for vejadgang og stier.
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Miljøscreening
Resumé af miljøscreening
Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen/miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med
beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport.
Konklusionsskema
Punkt

Emne

Miljøpåvirkning

Væsentlig
betydning

1

Visuel påvirkning

1

A

2

Landskab

1

A

3

Naturbeskyttelse

1

A

4

Biologisk mangfoldighed

1

A

5

Jord og undergrund

1

A

6

Vand

1

A

7

Luft

1

A

8

Klimapåvirkningen

1

A

9

Kulturarv

1

A

10

Befolkning

1

A

11

Menneskenes sundhed

2

A

12

Trafik

1

A

13

Materielle goder

1

A

14

Naboområder

2

A

15

Alternativer, 0-løsning

1

A

Definition:
1 – betyder, at det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning
2 – betyder, at der er mulighed for en miljøpåvirkning
3 – betyder, at der sandsynligvis vil ske en miljøpåvirkning
A – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig
B – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig
C – betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være væsentlig

Konklusion
Det skønnes at størstedelen af de undersøgte emner har en usandsynlig påvirkning på miljøet.
I de tilfælde, hvor miljøet påvirkes, anses det for at være i positiv retning.
Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LOV nr. 316 af 05/05/2004, §3,
stk. 1, nr. 1.
Da lokalplanen i henhold til §3, stk. 2 imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet,
konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at
udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens §3, stk. 2.
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Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg nr 13 til Sønderborg
Kommuneplan 2009-2021
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af de bestående rammer i Plandistrikt
6.3 Skelde i Planområde Broager.
Kommuneplan 2009 - 2021 er vedtaget af Sønderborg
Byråd den 23. november 2011. Kommuneplanens
rammedel indeholder bestemmelser for lokalplanlægningen for Sønderborg Kommune. Rammerne er
bindeleddet mellem hovedstruktur og detailplanlægningen og fastlægger den fremtidige anvendelse af
arealer i kommunen.
Rekreation og fritidsformål
Ved rekreation og fritidsformål forstås arealer
udlagt til aktive, rekreative formål, såsom campingplads, feriebyer og marina, samt butikker og andet til
områdets betjening. Der udarbejdes en samlet plan for
sådanne områder inden deres ibrugtagning. Grønne
områder er bynære, passive rekreative områder, som
friholdes for bebyggelse ud over nødvendige sanitære
installationer, kiosker og lignende.
Retsvirkninger
Byrådet har ifølge Planlovens § 12, stk. 2 og 3 pligt til
at virke for kommuneplanens gennemførelse. Der kan
f.eks. ikke vedtages lokalplaner i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan byrådet beslutte at ændre
kommuneplanen med kommuneplantillæg.

For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men
selvom borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har byrådet
jfr. Planlovens § 12 mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne konkret.
I byzone kan byrådet modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens
rækkefølgebestemmelser – undtaget hvis området er
omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.
I byzone og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig forhold, der er i strid med rammebestemmelserne – undtaget hvis området er udlagt til offentlig
formål eller omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.
I medfør af planlovens § 14 kan byrådet desuden altid
nedlægge forbud mod forhold, der kan forhindres ved
en lokalplan.
Byrådet kan i begrænset omfang dispensere fra kommuneplanen, men ikke i et sådant omfang at der er
tale om lokalplanpligt. Så skal kommuneplanen i
stedet ændres ved et tillæg.
Gældende lokalplaner og byplanvedtægter samt servitutbestemmelser berøres ikke af kommuneplanen,
men kan ophæves eller ændres ved en lokalplan. Planloven giver mulighed for at rammebestemmelserne
kan udgøre et direkte administrationsgrundlag i en del
sager om byggeri og arealanvendelse.
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Kommuneplantillæg
I henhold til lov om planlægning (BEK. nr. 937 af 24.
september 2009) fastsættes følgende rammebestemmelser for indholdet af en lokalplan, der tilvejebringes
inden for rammeområde www.

Kortet viser afgrænsningen af rammeområde 6.3.001.F.
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På grund af manglende indberetning af tidligere kommuneplantillæg er der udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2009
- 2021. Rammen muliggør, at en lokalplanlagt udvidelse kan
lovliggøres.

Kommuneplantillæg
Plannr. 6.3 Skelde
Område nr.

Oprindelig

Ny

Betegnelse

6.3.001.J

6.3.001.F

Generel anvendelse

Landområde

Rekreation / fritidsformål
Campingplads

Områdets status		

Landzone

Landzone

Områdets fremtidige anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til landog skovbrugsformål. der må kun opføres
bebyggelse eller anlæg, som er nødvendige for landberugsdriften.

Campingplads og legepladsareal

Miljøklasse
Maks. bebyggelsesprocent
Maks. etageantal

1½

Maks. højde i meter

8,5 meter

Omfang og udformning

Opholds- og friareal

Alle former for bebyggelse eller byprægede anlæg bør forhindres

Der må kun ske bebyggelse inden for
de fastlagte byggefleter

Værdifulde landskaber og beplantninger,
herunder ikke fredede hegn, diger, småskove, søer og andre vådområder respekteres af alt byggeri og anlæg.

Campingpladsen skal hegnes efter
vilkår stillet i udlejningstilladelsen.

Miljø
Kommunevejen skal holdes åben for
offentligheden, og offentlighedens
adgang til kysten skal sikres.

Andet
Zoneforhold

Landzone

Landzone

Gældende lokalplaner

55, 55.1 og 55.2

6.3-1 Gammelmark Strandcamping
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Kommuneplantillæg
Vedtagelse
Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 12. september
2012.

Aase Nyegaard
borgmester

Kommuneplantillægget er vedtaget endeligt af Sønderborg byråd den DATO.

Aase Nyegaard
borgmester

Kommuneplantillægget indberettes på www.plansystem.dk
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