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OFFENTLIGGØRELSE

Vedtagelse af lokalplan 10-27 Boligområde ved Baldersvej i 
Haderslev

Haderslev Byråd vedtog den 29. marts 2016 lokalplan 10-27. 
Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 
den 1. december 2015 til og med den 27. januar 2016.

Der indkom ialt 5 indsigelser til lokalplanforslaget, der er behandlet i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Byrådet vedtog planen med følgende tilføjelse, nederst side 10:
”I lokalplanområdets sydlige del er der udlagt et grønt fællesareal, som 
skal tilplantes med frugttræer og indrettes til ophold for kvarterets 
beboere”

Område og indhold af planen 
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1 ha beliggende ved Bal-
dersvej i Haderslev. Med lokalplanen muliggøres udstykning og etable-
ring af 4 parcelhusgrunde samt tilhørende vej, sti og fællesarealer. 

Fremlæggelse af planen 
Lokalplanen kan fra den 30. marts 2016 ses på borgerservicecentrene 
og på kommunens hjemmeside www.haderslev.dk under Flytning, bolig 
og byggeri/Byudvikling og planer/Kommuneplan og lokalplaner/find 
lokalplan. Planerne kan endvidere ses på www.plansystem.dk  
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OFFENTLIGGØRELSE

Retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges 
eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse 
af den endelige plans indhold. Forbuddet gælder indtil den endeligt 
vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst ét år efter planforslagets 
offentliggørelse.

Klagevejledning
Byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering af plan-
forslaget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Alle med retlig 
interesse samt visse foreninger og organisationer kan indgive klage.
Klage skal indgives skriftligt og være modtaget af Natur- og Miljøkla-
genævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Hvis 
Byrådets beslutning ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.
dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 
typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 
det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune. Kommunen
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.



Lokalplan 10-27 Boligområde ved Baldersvej i Haderslev
Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice.

Offentliggjort den 30. marts 2016.

Tryk: Haderslev Kommune
Kort: Copyright Haderslev Kommune - GST - COWI

Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved 
henvendelse til:

Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,
Planlægning
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev
Tlf. 74 34 34 34
E-mail: plan@haderslev.dk
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INDLEDNING
Dette hæfte indeholder lokalplan 10-27 Boligområde ved Baldersvej i 
Haderslev. Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Redegørelse
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokal-
planens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold 
og lokalplanens indhold.
Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden plan-
lægning og lovgivning, en miljøvurdering/screening af planen og en 
opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra 
andre myndigheder.

Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige 
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden 
samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. 
Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere

Bilag
Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokal-
planområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der 
kan visualiseres. Andre bilag kan f.eks. være visualiseringer og beva-
ringsvejledning.

Offentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan 10-27 var fremlagt i offentlig høring fra den 1. 
december 2015 til den 27. januar 2016.
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Signaturforklaring
Jordstykker (Matrikler)
Jordstykker (Matrikler)

Haderslev Kommune, ©COWI

Målforhold:

1:2000
Dato:

03-03-2015

Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder.
Der tages forbehold til kortets ajourføringsstatus

Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende i Erlev Bjerge i den sydvestlige del af 
Haderslev, i umiddelbar tilknytning til eksisterende boligområder. 

REDEGØRELSE

Fig. 1.  
Lokalplanområdets beliggenhed.
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Baggrund og formål

Lokalplanen udarbejdes efter ønske fra privat bygherre. 
   
Lokalplanen fastlægger de planmæssige rammer for etablering af et 
nyt boligområde med tilhørende boligvej og rekreative fællesarealer.

Planen vil med bestemmelser omkring bebyggelsens udformning, pla-
cering, vejadgang og stiforbindelse, søge at skabe sammenhæng med 
de nærliggende boligområder og det åbne land.

Fig. 2 Beliggenhed ved Haderslev Dam, eksisterende boligområder og det åbne land.

CENTEROMRÅDE ERLEV BJERGE 

LOKALPLANOMRÅDE 

LANDBRUGSEJENDOM

AABENRAAVEJ

HADERSLEV DAM 

BOLIGER BALDERSVEJ

BOLIGER BRAGESVEJ

BOLIGER NANNASVEJ

BOLIGER FORSETESVEJ
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Eksisterende forhold

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1 ha beliggende ved Bal-
dersvej i Erlev Bjerge. Området er højt beliggende, med en smuk 
udsigt over Haderslev by og dam.

Mod nord afgrænses området af boligområdet ved Heimdalsvej, mod 
vest og syd af dyrkede landbrugsarealer og mod øst af fordelingsvejen 
Erlev Bjerge og eksisterende boligområde ved Bragesvej.

Udover Matr. nr. 224 Erlev, Gl. Haderslev omfatter lokalplanen også en 
del af matrikel 7000b som indgår i betjeningen af lokalplanområdet. 
Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Lokalplanområdet indgår som en del af morænelandskabet syd for 
Haderslev dam med stejle dalsider, kløfter og smådale. 

Fig. 4  Landskab og terrænforhold.

Fig. 5  Kig fra lokalplanområdet mod Haderslev Dam og by.

Fig. 3
Eksisterende hegn ved Baldersvej 
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Lokalplanens indhold

Områdets afgrænsning og zonestatus
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1 ha der afgrænses som vist på 
kortbilag 1. Området er beliggende i byzone.

Områdets anvendelse og udstykning 
Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til boligformål i form af 
åben-lav bebyggelse. Lokalplanområdet udstykkes i overensstemmelse 
med planen på figuren nedenfor. 

Fig. 6 
Områdets disponering 

















Fig. 8
Eksempel på byggeri på grund 4

Fig. 7
Eksempel på byggeri på grund 2

Vej, sti- og parkeringsforhold
Vejadgangen sker fra den offentlige vej Baldersvej, der idag en smal 
grusbelagt hulvej med hegn på begge sider. Baldersvej udvides mod 
øst i forbindelse med realiseringen af lokalplanen, således at vejen får 
5 meter kørebane og der etableres 1.5 meter grusfortov. Det østlige 
hegn langs Baldersvej vil blive genetableret efter vejudvidelsen.

Bebyggelsens omfang, placering og udforming

Lokalplanen fastlægger byggefelter, hvor bebyggelse skal placeres. 
Denne regulering sikrer, at bebyggelse placeres så der holdes en afs-
stand mellem den nye bebyggelse og eksisterende boliger nord for 
lokalplanområdet.

Herudover er der i denne lokalplan en stram regulering af muligheder-
ne for ændringer i terræn omkring bebyggelse, ankomst- og opholds-
arealer, i form af detailsnit med principper for mulighederne på hver 
enkelt grund. Herudover reguleres den maksimale højde af bebyggelse 
ud fra de anviste snit. 

I lokalplanområdets sydlige del er der udlagt et grønt fællesareal, som 
skal tilplantes med frugttræer og indrettes til ophold for kvarterets 
beboere. 
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Kommuneplan 2013

Hovedstruktur og retningslinier
Lokalplanområdet indgår som byudviklingsområde i Erlev Bjerge hvor 
området er udlagt til boligformål. Lokalplanen er derfor i overensstem-
melse med hovedstrukturens intentioner. 

Området er omfattet af 2 rammer for lokalplanlægning:

10.11.BO.01 Boligområde Heimdalsvej
Områdets anvendelse: Boligområde. Der kan ikke placeres offentlige og 
private servicefunktioner samt mindre erhvervsområder i området. 
Maks 1½ etage og 8,5 m, bebyggelsesprocent maks. 25. 
Trafikbetjening og parkering: Der skal udlægges 2 parkeringspladser 
pr. bolig og 1 pr. 50m2 etageareal i øvrigt. Ved samlede bebyggelser 
kan byrådet ændre kravet. 
Karakteristisk beplantning skal bevares. 

10.11.BO.11 Boligområde Gammel Hørregårdsvej
Områdets anvendelse: Boligområde med offentlige og private service-
funktioner, dog ikke detailhandelsbutikker. 
Maks. 2½ etage og 11 m. Bebyggelsens omfang og placering: 
60% beregnet for den enkelte ejendom.
Opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse 
skal opholdsarealet være midnst 50% af etagearealet. 
Trafikbetjening og parkering: Der skal udlægges 2 parkeringspladser 
pr. bolig og 1 pr. 50m2 etageareal i øvrigt. Ved samlede bebyggelser 
kan byrådet ændre kravet. 

Særlige bestemmelser: Udbygningen af områder 10.11.BO.11 og 
10.11.BO.17 skal ske efter en samlet rækkefølgeplan, der sikrer, at ud-
bygningen sker indefra og ud og har en afrundende koncentrisk karak-
ter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles 
parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 
1 træ.

Forhold til anden planlægning og lovgivning

Kystnærhedszone:
Lokalplanområdet er beliggende indenfor den bynære del af kystnær-
hedszonen. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til boligfor-
mål.

Etableringen af boligbebyggelsen sker herved som en forlængelse af 
den eksisterende byudvikling i Erlev Bjerge og området er beliggende 
i byzone. Set i forhold til Haderslev Dam vil der stort set være tale om 
en beliggenhed bag allerede udbyggede områder. Terrænet i området 
betyder, at en del af bebyggelsen vil ligge synligt i forhold til kysten, 
hvorfor der stilles krav om maksimalt 1 etage samt særlige krav til 
regulering på hver enkelt grund.

Boligområde Gammel Hørregårdsvej

Plannummer 10.11.BO.11

Plannavn Boligområde Gammel Hørregårdsvej

Fremtidig anvendelse Boligområde
Blandet boligområde

Zonestatus Eksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone

Bebyggelsesprocent 60 % beregnet for den enkelte ejendom

Etageantal og 
bygningshøjde

Max. etager: 2½ etager
Max. højde: 11 meter

Områdets anvendelse Boligområde med offentlige og private 
servicefunktioner, dog ikke detailhandelsbutikker.

Bebyggelsens omfang 
og udformning

Fritliggende åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt 
etagebebyggelse. Bebyggelsesprocent for åben-lav 
bebyggelse maks. 30, for tæt-lav og åben-lav 
bebyggelse på små grunde maks. 40 og for 
etagebebyggelse maks. 60. Bebyggelsen må for 
åben-lav og tæt-lav bebyggelse ikke opføres i 
mere end 2 etager og ikke højere end 8,5 m og for 
etagebebyggelse ikke mere end 2½ etage og ikke 
højere end 11 m. På den del af området, der ligger 
nord for Gammel Hørregårdsvej, må der kun 
opføres åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

Opholds- og friarealer Boligernes opholdsareal skal mindst svare til 
etagearealet. For øvrig bebyggelse skal 
opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

Trafikbetjening og 
parkering

Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig og 
1 pr. 50 m2 etageareal i øvrigt. Ved samlede 
bebyggelser kan byrådet ændre kravet.

Haderslev lokalområde 

Her gælder også:
Generelle rammer

Lokalplaner inden for 
området:

10-19 (vedtaget)
10-9 (vedtaget)
13.43-1 (vedtaget)
13.43.7-2 (vedtaget) 

Status:
Vedtaget

© Geodatastyrelsen

+
-

Side 1 af 210.11.BO.11

22-06-2015http://www.kommuneplan2013.haderslev.dk/dk/rammer_for_lokalplanlaegning/ramm...

Boligområde Heimdalsvej

Plannummer 10.11.BO.01

Plannavn Boligområde Heimdalsvej

Fremtidig anvendelse Boligområde
Boligområde - Åben lav

Zonestatus Eksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone

Bebyggelsesprocent 25 % beregnet for den enkelte ejendom

Etageantal og 
bygningshøjde

Max. etager: 1½ etager
Max. højde: 8,5 meter

Områdets anvendelse Boligområde. Der kan ikke placeres offentlige og 
private servicefunktioner samt mindre 
erhvervsvirksomheder i området.

Bebyggelsens omfang 
og udformning

Åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse 
maks. 25 og for tæt-lav maks. 35.

Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

Trafikbetjening og 
parkering

Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig og 
1 pr. 50 m2 etageareal i øvrigt. Ved samlede 
bebyggelser kan byrådet ændre kravet.

Særlige bestemmelser Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der 
anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af 
hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. 
Stiforbindelse langs Haderslev Dam forlægges til 
Erlevvej.

Haderslev lokalområde 

Her gælder også:
Generelle rammer

Lokalplaner inden for 
området:

9_ (vedtaget) 

Status:
Vedtaget

© Geodatastyrelsen

+
-

Side 1 af 110.11.BO.01

06-03-2015http://www.kommuneplan.haderslev.dk/dk/rammer_for_lokalplanlaegning/rammeom...

Fig. 11 
10.11.BO.01 Boligområde 

Fig. 12 
10.11.BO.11 Boligområde Gammel 
Hørregårdsvej 

Fig. 10 
Illustration af bebyggelse indenfor lokalplanområdet i sammenhæng med nabobebyggelse 
mod nord  (se også lokalplanens bilag 4). Lokalplanområdets terræn hæver sig over 
terrænet ved boligerne på Baldersvej, hvorfor der fastsættes en stram regulering af 
terræn, placering af - og højde på bebyggelse. 

Fig. 9
Områdets beliggenhed - en realisering af 
lokalplanens byggemuligheder vil forstætte 
esisterende byudvikling.
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Naturforhold

Grundvand og overfladevand
Lokalplanområdet ligger indenfor udpegningen af områder med almin-
delige drikkevandsinteresser. Området skal anvendes til boligformål. 
Dette formål skønnes ikke at medføre væsentlige risiko for grund-
vandsforurening. 

Kulturmiljøer

Fortidsminder
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har foretaget en arki-
valsk kontrol og arkæologisk vurdering af området med henblik på at 
afdække risikoen for at støde på arkæologiske levn på området i for-
bindelse med evt. byggemodning. 

Der er ikke registreret arkæologiske levn på arealet. Området er et 
relativt kuperet terræn, med en markant lavning som skyder sig igen-
nem området langs dettes syd-sydvestlige side. Området er derfor ud 
fra arkæologernes erfaring ikke noget oplagt sted at bosætte sig. Dette 
sammenholdt med at museet tidligere har foretaget arkæologisk prøve-
gravning af det nu udstykkede område øst for den aktuelle matrikel, 
uden at finde arkæologiske levn, gør at museets samlede vurdering er 
at der ikke vil være risiko for at påtræffe arkæologiske levn i forbindel-
se med eventuelle anlægsarbejder på matriklen. Bygherre kan derfor 
umiddelbart gå i gang med anlægsarbejde på området uden at museet 
finder det lønsomt at foretage forudgående arkæologisk prøvegravning 
af området.

Miljø

Jordforurening
Lokalplanområdet har været anvendt til landbrugsmæssig drift. Der er 
p.t. ikke registreret jordforurering i lokalplanområdet. Hvis der regi-
streres jordforurening i området efter lokalplanens vedtagelse, kræver 
byggeri, terrænregulering eller ændret arealanvendelse særlig tilladelse 

Lugt fra landbrugsvirksomhed
På den nærliggende gård sydvest for lokalplanområdet (Skøttesminde). 
drives svineproduktion. Denne virksomhed  vil kunne medføre lugt-
gener til omgivelserne, Samtidig medfører nærheden til byzone, at 
gårdens aktiviteter med  hensyn til svineproduktion allerede har nået 
den maksimale grænse for udvidelse. 

Begrænsning af evt. lugtgener og andre miljøgener fra virksomheder 
skal i øvrigt ske i henhold til enhver tid gældende lovgivning herom. 
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Tekniske sektorplaner

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen for Haderslev 
Kommune. Lokalplanområdet er udlagt til individuel varmeforsyning. 
Der er åbnet op for at anvende vedvarende energiformer som solvar-
me, jordvarme eller varmepumpe.

Vandforsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes Provas vandforsyning. 

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af den offentlig kloakerede del af 
spildevandsplanen for Haderslev Kommune. Der skal derfor udarbejdes 
et tillæg til spildevandsplanen. Af byggemodnerens forundersøgelser 
fremgår det efter kommunens vurdering at området ikke er egnet for 
nedsivning af overfladevand. Lokalplanområdet skal derfor udlægges 
som seperat offentligt kloak område. Nærmere teknisk beskrivelse vil 
fremgå af spildevandsplantillægget for lokalplanområdet.

Affald
Lokalplanområdet er omfattet af affaldsregulativet for Haderslev Kom-
mune. Der skal sikres mulighed for at placering og tømning af affalds-
containere/stativer kan ske i tilknytning til boligvejene. 

Ledningsanlæg og andre tekniske anlæg
Langs vejen Erlev Bjerge løber der i den østligste del af lokalplanom-
rådet en fjernvarmeledning. Der er tinglyst en servitut på ejendom-
men der beskriver placering og forhold omkring denne ledning. Dette 
forhold får ikke indflydelse på lokalplanens indhold. 

Antenneforhold
Som udgangspunkt må der, med undtagelse af parabolantenner og små 
antenner til modtagelse af digitale signaler ikke opsættes udvendige 
antenner til radio og tv m.v.

Der må som hovedregel kun opsættes én parabolantenne på hver ejen-
dom. Antennen må ikke opsættes på tage, skorstene og overgavle, og
den må i øvrigt ikke opsættes i en større højde end 1,5 m over terræn.
Parabolantennens diameter må ikke overstige 0,85 m. Der er i lokal-
planen fastsat bestemmelser om at der ikke må opsættes antenner i 
lokalplanområdet, med undtagelse af parabolantenner og
små digitale antenner.
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Vej-, sti- og parkeringsforhold

Vejbetjening
Lokalplanområdet vejbetjenes fra den offentlige vej Baldersvej.

Vejen er i dag en smal grusbelagt hulvej. Lokalplanen udlægger areal 
til udvidelse af baldersvej, således at vejen kan få en asfaltbelagt køre-
bane med en bredde på 5,00 meter og et grusfortov på 1,5 meter.
Det er aftalt at bygherren udfører udvidelsen af vejen og at kommunen 
efterfølgende overtager arealet og vejanlægget.

Den ny vej CD udlægges efter planlovens regler som en 7,00 meter 
bred privat fællesvej. 
Vejen skal anlægges med 1 meter brede rabatter og 5 meter bred kø-
rebane udført med fast belægning som f.eks. asfalt, betonsten e.l. 

I henhold til privatvejslovens § 41 må vejen ikke anlægges før vejmyn-
digheden har godkendt et detailprojekt for vejen.

Trafiksikkerhed
Vejudformningen med 4 nye ejendomme i lokalplanområdet og tilslut-
ningen til Baldersvej vurderes ikke at give anledning til trafiksikker-
hedsmæssige problemer.

Kollektiv trafik
Nærmeste busrute findes på Erlevvej
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Miljøvurdering
I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal 
der udarbejdes en miljøvurdering af:

1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
2. Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt natur-
beskyttelsesområde væsentligt.
3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsent-
lig indvirkning på miljøet.

Lokalplanen 10-21 og kommuneplantillæg 9-2013 er ikke omfattet af 
pkt. 1 og 2.Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurde-
ret, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af 
en screening af planen, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. 
bilag 2. Screeningen er beskrevet i notatet “Miljøvurdering af lokalplan 
10-27 Boligområde ved Baldersvej, screeningsnotat 17.04.2015. 

Screeningsresultat
På baggrund af screeningen konkluderes, at der ikke skal gennemføres 
en miljøvurdering af planen. 

1.Sideløbende med lokalplanens udarbejdelse fastsættes bestemmelser 
for områdets kloakering. Det skal bemærkes, at spildevandledninger i 
området er underdimensioneret. De 4 parcelhuse vurderes dog ikke at 
gøre dette markant værre. 

2.Lokalplanens landlige beliggenhed betyder, at der vil kunne være en 
lugtpåvirkning fra nærliggende landbrugsproduktion på Baldersvej 200. 
Det vurderes, at denne påvirkning ikke vil få så væsentlig negativ ind-
virkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

3.Området placeres ved eksisterende boligområde. Den ekstra støj der 
vil komme fra området,vurderes ikke som væsentlig.

4.Lokalplanens fastsætter bestemmelser omkring placering af bebyg-
gelse i form af byggefelter, maks. grænse for terrænregulering samt at 
bebyggelse må opføres i maks. 1 etage. Det vurderes, at påvirkningen 
af kystlandskab ikke er væsentlig idet  en stor del af Erlev Bjerge lig-
ger mellem Haderslev Dam og lokalplanområdet. Lokalplanområdet vil 
derfor være en udbygning af eksisterende by.

5.Karakteren af Baldersvej som hulvej skal bevares. 

6.Vejudformningen i lokalplanområdet og opkobling på eksisterende 
vejnet vurderes ikke at give anledning til trafiksikkerhedsmæssige 
problemer. 

Samlet ses vurderes det, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning 
på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en 
miljøvurdering af lokalplan 10-27. Beslutningen er offentliggjort den 1. 
december 2015. 
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Tilladelse efter museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejdet spor af fortidsminder (der 
er omfattet af Muesumslovens § 27),f.eks. stensamlinger eller mørke 
spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmin-
det straks indstilles, og Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev 
kontaktes. 

Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvstyrelsen, hvorvidt der 
skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan 
fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. 

Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæo-
logiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museums-
lovens bestemmelser.

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder
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1. Lokalplanens formål

1.1 Lokalplanens formål er:

 at fastlægge anvendelsen af området til boligformål i form af
 åben-lav bebyggelse.

 at udlægge et areal til fælles friareal for bebyggelsen.

 at fastlægge bestemmelser for placering, omfang og udform-
 ning af ny bebyggelse.

 2. Område og zonestatus

2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.

 Området omfatter følgende matrikler:
 Ejerlav: Erlev, Gl. Haderslev
 Matr. nr.: 224

 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter
 den 21.08.2015 udstykkes fra nævnte ejendomme inden for
 lokalplanens område.

2.2  Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

2.3 Lokalplanområdet er som vist på kortbilag 1 opdelt i delom-  
 råde 1 og 2.

3. Områdets anvendelse

3.1 Delområde 1: Områdets anvendelse fastsættes til boligformål i 
 form af åben-lav bebyggelse med tilhørende vej, sti og fælles
 arealer.  Indenfor lokalplanområdet kan der herudover 
 etableres fælles anlæg til håndtering af overfladevand.  

3.2 Delområde 2: Området anvendes til udvidelse af Baldersvej.

4. Udstykninger

4.1 Udstykning må kun ske i overensstemmelse med principperne 
 i den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. 

4.2 Der må ikke udstykkes parceller med mindre grundstørrelse   
 end 1000 m² og der må ikke ske sammenlægning af grunde. 

LOKALPLANBESTEMMELSER
Lokalplan 10-27  
Boligområde ved Baldersvej i Haderslev

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. 
september 2009 med efterfølgende ændringer) fastsættes herved føl-
gende bestemmelser for det i bestemmelse 2 beskrevne område.
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5. Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes med en vejtilslutning fra   
 Baldersvej som vist på kortbilag 2.

5.2 Det på kortbilag 1 viste areal, delområde 2, udlægges til ud-
 videlse af den offentlige vej Baldersvej, således at vejen kan få  
 5 m kørebane og 1,5 m grusfortorv.  

5.3 Vejen AB (se kortbilag 2) udlægges efter planlovens regler som
 en 7 m bred privat fællesvej. Vejen skal anlægges med 1 m   
 brede rabatter og med en 5 m bred kørebane udført med fast 
 belægning som f.eks. asfalt, betonsten el. lign. som vist på
 figur 13.

5.4 Der må kun etableres én overkørsel til hver ejendom fra 
 boligvejen. Overkørslen må ikke anlægges i en bredde, der 
 overstiger 6 m. 
  
5.5 Der skal reserveres areal til mindst 2 parkeringspladser pr.
 bolig. Parkeringsareal skal etableres på egen grund. 
 Parkeringspladser i carporte og garager medregnes heri.

5.6 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af   
 lastbiler og større varevogne (totalvægt over 3.500 kg).

5.7 Ved projektering af adgangs- og fællesarealer skal der tages 
 hensyn til anvisninger for planlægning af udendørs områder 
 med henblik på handicappedes færden, DS Håndbog 105 
 ”Udearealer for alle - anvisning med henblik på handikappedes 
 færden”.

Arealudlæg til boligvej = 11 m 

rabat 1 m 

SKEL SKEL

Boligvej - kørebane udført i fast belægning, 5 mrabat 1 m 

 Arealudlæg til boligvej , 7 m

Fig. 13 
Vejprofil boligvej
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6. Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Bebyggelse må kun opføres som åben-lav bebyggelse.

6.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte   
 ejendom. Bebyggelsesprocenten udregnes af den enkelte grund
 og fælles friarealer kan ikke indgå i udregningen.

6.3 Beboelsesbygninger indenfor lokalplanområdet kan opføres i 
 maks. 1 etage og med maksimal højde målt fra 
 niveauplan som vist på bilag 5-8.

7. Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1  Bebyggelsens facader skal opføres som blank mur eller som 
 pudsede/vandskurede flader. Udhuse og mindre bygningsdele 
 kan være andet materiale, her skal træpartier fremstå som  
 ubehandlet eller i grå eller sorte farver. Maks facadehøjde fast
 sættes til 3,5.

7.2 Tage skal udføres enten som valmet tag eller fladt tag. 

7.3 Tagflader må ikke udføres i materialer med en glansværdi over  
 30. 

7.4 Uanset bestemmelsen om tagmaterialernes glansværdi må der  
 opsættes solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv sol-  
 energi på en bygning på betingelse af:

- At anlægget udføres som en integreret del af bygningens arki-  
 tektoniske udtryk.
- At anlæg på tage med hældning opsættes med samme hæld-  
 ning som taghældningen.
-  Maks. arealstørrelse fastsættes til 50 m2.

7.5 Hvis der ud over de ovenfor nævnte solceller/solfangere, an-
 vendes vedvarende energiformer, som indebærer synlige in-  
 stallationer, skal disse indarbejdes i bygningens arkitektur. 

7.6 Der må med undtagelse af parabolantenner og små antenner til  
 modtagelse af digitale signaler ikke opsættes udvendige anten-  
 ner til radio og tv. mv. 
 Der må opsættes én parabolantenne på hver ejendom.  
 
 Antennen må ikke opsættes på tage, skorstene og overgavle, 
 og den må i øvrigt ikke opsættes i en større højde end 1,5 m 
 over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overstige 
 0,85m. Der må opsættes små antenner til modtagelse af digi-
 tale signaler.

7.7 Kommerciel skiltning må kun finde sted med tilknytning til 
 erhverv på den pågældende ejendom, og må kun udføres 
 som et dørskilt eller et skilt på postkasse med firmanavn mv.

7.8 Der må ikke opsættes mini/micromøller indenfor lokalplan-
 området.
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8. Ubebyggede arealer

8.1 Rekreative fællesarealer skal henligge i græs. Der må kun 
 etableres belægninger i begrænset omfang i form af et mindre 
 opholdsområde.

8.2 Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være  
 levende hegn. Hegn langs vej- og stiskel, skal placeres på egen
 grund, i en afstand af min 0,5 meter fra vej- og stiskel. 

8.3 Baldersvejs karakter som hulvej skal fastholdes. I forbindelse 
 med udvidelse af Baldersvej kan en del af hegnet langs øst-
 siden af vejen etableres ængere inde på matriklen 
 (som vist på kortbilag 2). De samme plantearter, som der er i 
 det nuværende hegn skal fastholdes. Desuden skal de planter, 
 som plantes være af en rimelig størrelse, således at hegnet   
 hurtigt får samme udtryk som før regulering.

8.4 Det eksisterende terræn må kun reguleres omkring 
 bygningerne, omkring adgangen til bygningerne og ved terras-  
 ser i tilknytning til bygningerne, som anvist på bilag 5-8.

8.5 Udendørs oplagring må ikke finde sted. Der må ikke 
 henstilles både, uindregistrerede lastvogne, -biler og 
 campingvogne. Dog er det tilladt at have oplagt mindre 
 både som kanoer, kajakker og små joller på maks. 14 
 fod. 

 Indregistrerede campingvogne må i sommerhalvåret fra 1. april  
 til 30. september parkeres kortvarigt på egen grund men ikke 
 på fællesarealer.  

9. Ledningsanlæg og tekniske anlæg

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

9.2 Der må i området opstilles transformerstationer, elskabe, tele-
 skabe, pumpestation m.v. til områdets forsyning.

9.3 Belysning af boligvejen må kun udføres med ens park- eller   
 pullertlamper. 

10. Grundejerforening

10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlems-   
 pligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens   
 område. 

10.2 Grundejerforeningen skal, når anlæggene er etableret forestå 
 drift og vedligeholdelse af de i bestemmelse 5 og 8 nævnte pri-
 vate fællesveje og fælles friarealer med beplantning og belys-
 ningsanlæg, samt fælles bassin- og ledningsanlæg i det omfang 
 dette ikke varetages af de respektive forsyningsselskaber. 

10.3 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrå-  
 det.
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12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

11. Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan

11.1 Følgende lokalplaner ophæves i forbindelse med vedtagelse af 
 lokalplan 10-27:

 Lokalplan 13.43-1 Boligområde på Erlev Bjerge vedtaget af 
 byrådet ophæves for det område, som er omfattet af lokal-
 planen.
 
 Byplanvedtægt nr. 9 for et område syd for Erlevvej, Haderslev, 
 ophæves for det område, som er omfattet af lokalplanen.

12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret vejad-
 gang og stier i henhold til bestemmelse 5. 
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Lokalplanens retsvirkninger

1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendom-
me, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18, kun udstyk-
kes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens 
bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de 
anlæg, der er indeholdt i planen.

2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videre-
gående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebrin-
gelse af en ny lokalplan.

3. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor-
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens §18.

4. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindel  
ige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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Vedtagelsespåtegning

Lokalplan 10-27 er vedtaget endeligt af Haderslev Byråd den
29. marts 2016.

    Pbv

      Hans Peter Geil      Willy Feddersen
 Borgmester  /  Kommunaldirektør

Lokalplanen er offentliggjort den 30. marts 2016. 
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Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning 

Dato: 22. april 2015
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Kortbilag 2: Lokalplanområdets disponering  

Dato: 21. august 2015
Målestok 1: 1000



Kortbilag 3: Illustrationsplan   

Dato: 11. august 2015
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D
ato: 10. august 2015

Placering af snit 



Bilag 5: Bygningshøjde og terrænregulering på grund 1

Dato: 10.08.2015

Maksimal højde på bebyggelse samt 
terrænregulering og kote for niveauplan.



Bilag 6: Bygningshøjde og terrænregulering på grund 2

Dato: 10.august 2015

Maksimal højde på bebyggelse samt 
terrænregulering og kote for niveauplan.



Bilag 7: Bygningshøjde og terrænregulering på grund 3

Dato: 10. august 2015 

Maksimal højde på bebyggelse samt 
terrænregulering og kote for niveauplan.



Bilag 8: Bygningshøjde og terrænregulering på grund 4

Dato: 10. august 2015

Maksimal højde på bebyggelse samt 
terrænregulering og kote for niveauplan.





OM LOKALPLANER

Bestemmelserne om lokalplaner står i Lov 
om Planlægning fra 1991 med efterfølgende 
ændringer. Byrådet skal ifølge loven lave 
lokalplaner, når det skønnes nødvendigt.

Der skal tilvejebringes en lokalplan, før der 
udføres større bygge- eller anlægsarbejder, 
eller når det er nødvendigt for at sikre kom-
muneplanens gennemførelse. Byrådet kan 
lave lokalplaner, når det skønnes nødvendigt 
af andre hensyn.

Når byrådet har vedtaget et forslag til lokal- 
plan, skal forslaget fremlægges offentligt,
lige som der skal sendes besked herom til 
alle ejere, lejere og brugere inden for det 
område, der berøres af planen.
Interesserede lokale foreninger og lignende
kan bede om at få skriftlig underretning om 
de lokalplanforslag, som kommunen frem-
lægger.

Lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner 
skal tillige formidles via den statslige web-
side www.plansystemdk.dk.
Kommunen holder under tiden et borgermø- 
de om lokalplansagen, men har ikke pligt til 
det.

Det påhviler byrådet at sende lokalplanfor-
slaget til øvrige myndigheder, som kan have 
særlige interesser i planen. Naturstyrelsen 
får forslaget tilsendt og skal påse, at det 
er i overensstemmelse med de statslige 
interesser. 

Borgerne kan være med til at påvirke ind- 
holdet og kvaliteten af den endelige plan.
Byrådet kan beslutte at ændre planen som 
følge af de indsigelser og ændringsforslag, 
der fremkommer inden fristens udløb. 

Hvis en ændring på væsentlig måde berører
andre end dem, der har foreslået ændring-
en, kan byrådet ikke vedtage planen ende-
ligt før de berørte er blevet hørt om æn-
dringen. Hvis ændringen er så omfattende, 
at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal 
dette fremlægges i en ny offentlig høring.

Efter den endelige vedtagelse skal byrådet 
bekendtgøre lokalplanen offentligt, samtidig 
med, at de foreninger, myndigheder og ejere, 
der har fremsendt indsigelser, får skriftlig 
underretning om vedtagelsen.

HVAD KAN EN LOKALPLAN INDEHOLDE ?
En lokalplan skal indeholde oplysninger om 
planens formål og retsvirkninger. Planen kan 
desuden indeholde bestemmelser om forhold, 
der fremgår af planlovens lokalplankatelog (§ 
15, stk. 2). Det er f.eks overførsel af arealer til 
by-zone eller sommerhusområde, områdets 
anvendelse, ejendommens størrelse Og 
afgrænsning, vej- og stiforhold, Bebyggelsers 
beliggenhed, omfang og udformning samt 
anvendelse, bevaring af bebyggelse og 
beplantning, fælles anlæg m.m.

Lokalplanens bestemmelser skal ledsages af 
en redegørelse for, hvorfor planen forholder 
sig til kommuneplanen og øvrig planlægning 
for området.

HVILKE RETSVIRKNINGER HAR 
LOKALPLANEN ? 
Fra det tidspunkt, hvor byrådet offentliggør et  
forslag til en lokalplan, må der ikke foretages 
udstykninger eller udføres bebyg-gelse i 
området, der foregriber den endelige plan.

Når en lokalplan er endeligt vedtaget,  må 
der ikke foretages ændringer, som er i strid 
med planen. Byrådet kan nedlægge forbud 
mod ændringer, som kan hindres ved en 
lokalplan. Denne bestemmelse findes i Lov 
om planlægning § 14. Forbudet kan gælde 
ét år.

Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når 
det er af væsentlig betydning for planens 
gennemførelse. Byrådet kan give tilladelse 
til mindre betydende lempelser i forhold til 
lokalplanen og Planlovens bestemmelser om 
regulering af bebyggelsen.

      Haderslev Kommune, 
Erhvervs- og Borgerservice,

Plan og Byg
Simmerstedvej 1A, 1

6100 Haderslev
Tlf.: 74 34 34 34

plan@haderslev.dk


