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Vejledning

hVAd ER En LoKALPLAn?
En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygnin-
ger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes 
inden for et bestemt område.

Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde 
et lokalplanforslag. Efter planloven skal Kommunalbestyrelsen udar-
bejde en lokalplan:

inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i •	
gang.
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørel-•	
se.

LÆSEVEJLEdnInG
Lokalplanen består af en redegørelse og en række lokalplanbestem-
melser.

I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og 
omkring lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til den øvrige plan-
lægning og lovgivning beskrives også. Illustrationerne i lokalplanens 
redegørelsesdel er alene af vejledende karakter.

Lokalplanbestemmelserne er bindende og tinglyses på de ejendomme, 
lokalplanen omfatter.

oFFEnTLIGGØRELSE AF PLAnFoRSLAG
Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i plan-
lægningen og inddrage borgerne heri. Inden Kommunalbestyrelsen 
vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen derfor 
offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen 
eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen ende-
ligt. 

IndSIGELSER, BEMÆRKnInGER oG nÆRMERE oPLYSnInGER
Lokalplan 019-6.3 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perio-
den 3. september 2008 til 31. oktober 2008. 

Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser og bemærkninger til 
lokalplanforslaget. Som konsekvens af heraf er der foretaget enkelte 
ændringer i lokalplanen, herunder enkelte redaktionelle ændringer 
samt en justering af udkørselsforholdene. 

Lokalplanen kan ses i Borgerservicebutikkerne, på bibliotekerne og på 
kommunens hjemmeside: www.toender.dk. 

Oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til
Tønder Kommune
Byg & Plan
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
 

tlf.:  74 92 92 92  eller pr. e-mail: toender@toender.dk

Planloven kan læses på
www.lpa.dk

Lokalplanen har været 
fremlagt i offentlig hø-
ring i perioden fra 3. 
september  til 31. ok-
tober 2008.

Lokalplaner kan ses på 
kommunens hjemme-
side:

www.toender.dk

under ”byg og bo”
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VARIGE RETSVIRKnInGER
Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der 
hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens be-
stemmelser, medmindre der gives dispensation.

En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke 
må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav 
om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke 
strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver 
derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

KLAGEVEJLEdnInG
Når en lokalplan er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens §58 
klages over retslige spørgsmål. Klagen skal være indgivet til Natur-
klagenævnet inden 4 uger efter, at den afgørelse man vil klage, over 
er truffet og offentliggjort, dvs. efter offentliggørelsen af den endelige 
vedtagelse.

Klage over retslige spørgsmål kan sendes til: 

Naturklagenævnet 
Rentemestervej 8
DK-2400 København NV.
Tlf. 72 54 10 00

nkn@nkn.dk 

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagesager, 
at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refunderes, hvis der gives 
medhold i klagen. 

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på ge-
byret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Naturklagenævnets hjemmeside: www.nkn.dk.

Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 måne-
der fra afgørelsens modtagelse.

Vejledning

Ved retlige spørgsmål 
forstås spørgsmål, som 
drejer sig om de pro-
cesmæssige forhold i 
forbindelse med pla-
nens udarbejdelse og 
vedtagelse.

Der kan derimod ikke 
klages over lokalpla-
nens indhold. Dog kan 
lovligheden af indhol-
det påklages.

En lokalplan medfører 
ikke handlepligt, men 
når der ændres i de 
eksisterende forhold, 
træder bestemmelser-
ne i kraft.



Bestemmelser

TØndER KoMMUnE
Lokalplan 019-6.3
Boligområde ved nørrefoldvej, Møgeltønder

I henhold til bestemmelser i lov om planlægning, LBK 1027 af 
20.10.2008, fastsættes herved bestemmelser for det i § 2 nævnte om-
råde.

§ 1 Formål
 Lokalplanen har til formål:

at •	 udlægge området til boligbebyggelse
at•	  skabe mulighed for udstykning til åben-lav bebyggelse
at•	  skabe mulighed for udstykning til tæt-lav i en del af 
området
at•	  sikre vejadgang fra Nørrefoldvej
at•	  overføre områder i landzone til byzone
at•	  tage hensyn til de arkæologiske interesser i  området

§ 2 områdets afgrænsning og zonestatus

§ 2.1  Lokalplanområdet omfatter matriklerne 165 Bønderby, Møgel-
tønder, 97 og 788 Sønderby, Møgeltønder, samt alle matrikler 
der efter den 25. maj 2008 udstykkes af førnævnte matrikler. 
Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag A.

§ 2.2 Ved offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan, over-
føres arealer i landzone til byzone. 

§ 3 områdets anvendelse

§ 3.1  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav 
boligbebyggelse og med mulighed for tæt-lav bebyggelse - 
som vist principielt på kortbilag B. 

§ 4 Udstykninger

§ 4.1 Udstykning skal ske i parceller efter princippet som vist på 
kortbilag B og C. 

§ 4.2 Ingen byggeparcel må udstykkes i mindre end 800 m².

§ 4.3 Hvis tæt-lav bebyggelsesparcellen skal videreudstykkes, skal 
det ske efter en samlet plan og i overensstemmelse med en 
godkendt bebyggelsesplan.

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering

§ 5.1  Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 30 for åben-lav bebyggelse, dog max 300 m². 
For tæt-lav er bebyggelsesprocenten 40.

§ 5.2  Bebyggelse må opføres i maksimalt 1½ etage. Undtagelsesvis    
kan der gives tilladelse til en indskudt etage, men der er ikke 
mulighed for 2 fulde etager.
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 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m målt fra terræn uan-
set udformning af etager.

§ 5.3 Bebyggelse og andre ikke flytbare konstruktioner skal place-
res minimum 5 m fra vejskel mod Nørrefoldvej, minimum 20 
meter fra vejmidten på Højervej samt minimum 2,5 m fra na-
boskel. Ved tæt lav bebyggelse kan der bygges i skel mod 
nabo.

§ 5.4 Garage, carporte og udhuse der ikke er integreret i hovedhu-
set kan placeres nærmere naboskel end 2,5 m og skal place-
res min. 5 m fra vejskel.

§ 5.5 Før der udføres dybdegående jordarbejde på mere end 0,5 
m eller byggeri i de på kortbilag C markerede arkæologiske 
områder, skal der ske en arkæologisk udgravning af berørte 
arealer, jf. Museumsloven.

§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 6.1 Udvendige bygningssider skal fremstå i blank murværk i tegl, 
overfladebehandlet murværk (pudset eller vandskuret) eller 
træ. Mindre dele af facaden, kviste eller lignende kan udføres 
i glas eller andre ikke reflekterende materialer. 

§ 6.2 Tagflader skal udføres i ikke reflekterende materialer og der 
må ikke bruges glaserede teglsten. Ovenlysvinduer, solfange-
re og solceller er undtaget.

§ 6.3 Bygningsfacader og tage skal udføres i dæmpede jordfarver 
i nuancer af brun og rød eller nuancer af hvid iblandet sort. 
Tage kan udføres i sort og nuancer af hvid iblandet sort.

§ 6.4 Småhuse som redskabs- og cykelskure, udhuse, garager og 
carporte m.v. skal opføres i materialer, der er sammenfalden-
de med boligbebyggelsen, herunder træ, der i farveholdning 
harmonerer med boligbebyggelsen.

§ 6.5 Solfangere/solceller på tage og facader skal integreres i tag-
fladen eller facaden.

§ 6.6 Andelen af befæstede arealer, ekskl. bebyggelse, må max. ud-
gøre 10 % af grundstørrelsen. 

§ 7 Terrænreguleringer, ubebyggede arealer, beplantning 
og hegn

§ 7.1 Der skal etableres levende hegn mod Nørrefoldvej og Højer-
vej, i en bredde af min 5 m, som vist på kortbilag B.

 Dog skal de i § 8.11 nævnte oversigstarealer friholdes for be-
plantning. 

§ 7.2  Levende hegn mod naboskel skal placeres på egen grund i en 
afstand af minimum 0,5 m fra naboskel. 

Bestemmelser
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§ 7.3 På de fælles friarealer skal der plantes egnstypiske træer og 
buske som rumskabende elementer. Egnstypiske træer og bu-
ske er tjørn, hyld, røn, bøg og hæg.

§ 7.4 På fællesarealerne kan der etableres legeplads, petanquebane 
o. lign. for områdets beboere.

§ 7.5 Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,35 m i 
forhold til nuværende terræn og terrænregulering må ikke ske 
nærmere skel end 0,5 m.

§ 7.6 De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anven-
des til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrere-
de køretøjer, køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt 
både.

§ 7.7 Der reserveres et areal til regnvandsbassin i lokalplanområ-
dets vestlige hjørne som vist principielt på kortbilag B.  

§ 8 Veje, stier og parkering

§ 8.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via to overkørsler fra 
Nørrefoldvej som vist principielt på kortbilag B. 

 Der pålægges oversigtsarealer på 2,5 x 70 meter langs kø-
rebanekanten, hvor der hverken varigt eller midlertidigt må 
forefindes noget af større højde end 0,80 meter over en flade 
gennem de to vejes midtlinje. 

 Etablering af overkørsler skal godkendes af Tønder Kommu-
ne.

§ 8.2 Der reserveres vejudlæg i en bredde af 10 m for alle veje i 
lokalplanområdet og med placeringer i princippet som vist på 
kortbilag B.

§ 8.3 Vejudlægget skal anlægges med en kørebanebredde på min. 
6 m. og med sti/fortov i en bredde på min. 1,5m. adskildt fra 
vejen af en 1 meter bred rabat.  Stien/fortovet anlægges i vej-
siden som vist principielt på kortbilag B. Resterende arealer i 
vejudlægget (75 cm i hver side) udlægges som græsrabatter.

§ 8.4 Der må kun etableres én overkørsel til den enkelte ejendom, 
og maksimalt i en bredde på 5 m.

§ 8.5 Stier og fortove skal udføres med fast belægning og i en bred-
de på min. 1,5 m.

§ 8.6 Veje og stier/fortove skal anlægges i samme niveau ved mø-
det mellem veje og stier skal der ligeledes sikres niveaufri 
overgang. 

§ 8.7 Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal ud-
føres som parkbelysning med en lyspunktshøjde på max. 3,5 
m som afskærmet. Vejbelysning skal etableres i vejudlæggets 
brede græsrabat, jf. § 8.4.
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§ 8.8 Der skal udlægegs arealer til parkeringspladser svarende til:

 - 2 p-pladser pr. bolig på egen grund ved åben-lav

 - 1½ p-plads pr. bolig inden for parcellen ved tæt-lav

§ 9 Tekniske anlæg og skiltning

§ 9.1 Lokalplanområdet forsynes med vand fra kollektiv vandforsy-
ning. 

§ 9.2 Der er i henhold til varmeplanen tilslutningpligt til naturgas i 
området. Jordvarme og solceller/solfangere kan opsættes som 
supplerende varmekilder.

§ 9.3 Spildevand skal føres til off. kloak. Regnvand skal håndteres 
inden for lokalplanområdet.

§ 9.4 Forsyningsledninger i lokalplanområdet til el, naturgas, vand 
og varme skal udføres som jordkabler og rør.

§ 9.5 Der må ikke opsættes udendørs antenner i området.

§ 9.6  Paraboler må ikke være mere end 0,6 m i diameter og skal 
placeres i en maks højde på 1,8 meter over terræn og således 
at de ikke er synlige fra vej- og fællesarealer.

§ 10 Grundejerforening

§ 10.1 Grundejere har pligt til at danne og indmelde sig i en grund-
ejerforening.

§ 10.2 Grundejerforeningen skal dannes senest 3 måneder efter at 
20 % af grundene er solgt.

§ 10.3 Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af 
fælles- fri og opholdsarealer, private veje og stier samt be-
plantning.

§ 10.4 Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunalbestyrel-
sen, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i 
de tilstødende områder.

§ 10.5 Grundejerforeningen skal efter krav fra kommunalbestyrelsen 
optage grundejere fra tilgrænsende områder.

§ 10.6 Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal 
godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 11 Eksisterende lokalplaner

 Den eksisterende lokalplan 12.06, vedtaget af Tønder Kommu-
ne 29. marts 2007, og tinglyst på matr. 97 og 877, Sønderby 
Ejerlav, Møgeltønder aflyses ved vedtagelsen af nærværende  
lokalplan 019-6.3
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§ 12 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug:

- Før der er sket tilslutning til el, vand og varmeforsyning samt 
off. kloak
- Før der er etableret beplantning jf. § 7.1

Bestemmelser
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LoKALPLAnEnS BAGGRUnd

Størstedelen af lokalplanområdet er i den tidligere lokalplan nr. 12.06 
udlagt til boligområde. I forbindelse med det oprindelige lokalplanar-
bejde blev der på baggrund af udførte arkæologiske prøvegravninger 
af museet udpeget 4 områder der ville kræve en egentlig arkæologisk 
udgravning før anlægsarbejdet kunne igangsættes. 
For at optimere disponeringen af området i forhold til de arkæologiske 
interesser blev det, efter forundersøgelsen, vedtaget at igangsætte ud-
arbejdelsen af denne lokalplan.

LoKALPLAnEnS FoRMÅL

Lokalplanen har til formål:

at udlægge området til boligbebyggelse•	
at skabe mulighed for udstykning til åben-lav bebyggelse•	
at skabe mulighed for udstykning til tæt-lav bebyggelse i en del af •	
området
at sikre vejadgang fra Nørrefoldvej•	
at overføre områder i landzone til byzone•	

 
LoKALPLAnEnS AFGRÆnSnInG

Lokalplanområdet omfatter matriklerne 165 Bønderby, Møgeltønder, 97 
og 788 Sønderby, Møgeltønder, samt alle matrikler der efter den 30. 
maj 2008 udstykkes af førnævnte matrikler. Lokalplanens afgrænsning 
er vist på kortbilag A.

LoKALPLAnoMRÅdET

Lokalplanen tager udgangspunkt i en udlægning af det samlede areal 
mellem Gåsingagervej, Højervej, Nørrefoldvej og det eksisterende bo-
ligområde på Jens Jessensvej. Området fremstår som et fladt terræn, 
er på ca. 8,5 ha og anvendes i dag til jordbrugsformål. 

Nord for området ligger et eksisterende erhvervsområde og kommunen 
har vurderet at de nuværende aktiviteter i området ikke vil belaste 
lokalplanområdet med støjgener, der overskrider Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier.

LoKALPLAnEnS IndhoLd

På baggrund af de af Haderslev Museum udpegede arealer er der udar-
bejdet en udstykningsplan, som gør det muligt at friholde størstedelen 
af disse arealer for bebyggelse. 

I udstykningsplanen er boligparcellerne struktureret med udgangs-
punkt i de udpegede arealer og en struktur, der muliggør en etapevis 
byggemodning af området i takt med behovet for salgbare byggegrun-
de. Tilgængeligheden i området er sikret ved reservation af stiarealer 
der giver adgang til de grønne områder i lokalplanområdet og til eksi-
sterende sti/fortove udenfor.

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med mulighed for hhv. 
åben-lav og tæt-lav bebyggelse.  

Redegørelse
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VINDMØLLER

Til venstre: Lokalplan-
området.

Midt: Kig ind i lokalplan-
området fra Nørrefoldvej 
mod syd.

Nederst: Kig ind i lo-
kalplanområdet fra Gå-
singagervej mod nord-
øst.
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Redegørelse

Udstykningsmuligheder
I den østlige del af området er der åbnet mulighed for udstykning i 1 
eller 2 større parceller til opførelse af tæt-lav bebyggelse. Hvis mulig-
heden ikke ønskes udnyttet kan parcellerne udstykkes til parcelhus-
grunde. 

Bebyggelsens fremtræden, omfang og placering
For at sikre en bebyggelse, hvor materialevalg, størrelse og placering 
er forholdsvis harmonisk, indeholder lokalplanen bestemmelser om 
materialevalg, bebyggelsesprocent og bygningshøjder. Der kan opføres 
svenske træhuse i området, men der åbnes ikke mulighed for egentlige 
bjælkehuse.
 
Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent er afhængig af, hvorvidt 
der bygges tæt-lav eller åben-lav bebyggelse, hvorimod materialevalg 
og bygningshøjder er ens for hele området.  

Beplantning
Da området i perioder er udsat for hård vind fra vest, skal der etab-
leres et bredt beplantningsbælte langs den nordvestlige lokalplanaf-
grænsning. I de grønne områder og omkring regnvandsbassinet skal 
der ligeledes plantes træer og buske som rumopdelende beplantning, 
eksempelvis omkring en legeplads og langs stiforløb. 

Vej- og stibetjening
Adgangen til lokalplanområdet skal ske fra Nørrefoldvej. Til vejene er 
der reserveret et vejudlæg på 10 m med 6 m kørebanebredde. I den 
ene side af vejudlægget etableres fortov/sti i en bredde af min. 1,5 m i 
niveau med kørebanen, i princippet som vist på vedstående illustration 
og placering som vist på kortbilag B. 

Øvrigt vejreal skal anlægges som græsrabatter. Vejene er udlagt med 
en svungen linieføring med henblik på at virke fartdæmpende og med 
mulighed for en etapevis udbygning af området. Det befæstede over-
kørselsareal sikrer sammenhæng i de grønne arealer og skal fungere 
fartdæmpende. Stier anlægges med fast underlag i en bredde af min 
1,5 m for øget tilgængelighed.

Alle veje forventes at få status som private fællesveje.

LoKALPLAnEnS SAMMEnhÆnG MEd AndEn PLAnLÆGnInG

Regionplanen
Regionplan 2005 for tidligere Sønderjyllands Amt (nu landsplandirek-

Princip for vejprofilen i lokalplanområdet

1,5 m
.

0,75 m
.

0,75 m
.

6 m
.

1 m
.



tiv) fastlægger de overordnede retningslinier for kommune- og lokal-
planlægningen i Tønder Kommune indtil Kommunen har udarbejdet og 
endelig vedtaget en ny kommuneplan. 

Lokalplanområdet ligger et område, der i Regionplan 2005-2016 er ud-
lagt til:

Uforstyrret landskab
Lokalplanområdet ligger i et område, der i regionplanen er udpeget 
som uforstyrret landskab. Inden for uforstyrrede landskaber skal det 
undgås at etablere større byggerier, større veje og større tekniske an-
læg. Er udbygning nødvendig skal udbygning og afgrænsning af byer 
ske under hensyn til værdierne i det omgivende landskab.

Værdifuldt kulturmiljø
Lokalplanenområdet ligger i et område, der i regionplanen er udpeget 
som et værdifuldt kulturmiljø. Indenfor områder udpeget til værdifulde 
kulturmiljøer må bevaringsinteresser ikke tilsidesættes.

Ny bebyggelse der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kva-
liteten af bevaringsinteresserne må ikke finde sted i disse områder. 
Samspillet mellem kultursporene, naturgrundlaget og det omgivende 
landskab må ikke sløres eller ødelægges.

Når der udarbejdes lokalplaner indenfor området skal lokalplanbestem-
melserne sikre de pågældende bevaringsværdier.

Lokalplanen indeholder mulighed for åben-lav boligbebyggelse og det 
skal i lokalplanens bestemmelser sikres at ovenstående kvaliteter sik-
res. Lokalplanens mulige bygningsformer og størrelse vurderes ikke at 
medføre en væsentlig påvirkning på hverken det uforstyrrede landskab 
eller de værdifulde kulturmiljøer hvis de gældende kommuneplanram-
mer overholdes og der i øvrigt ved beplantning eller lignende sikres en 
naturlig overgang til det åbne land.

Skovtilplantning
Lokalplanområdet ligger i et område, hvor skovtilplantning er uønsket. 

Lokalplanen er ikke i konflikt med disse interesser, da den ikke mulig-
gør skovrejsning. 

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Re-
gionplanens afsnit 6.2 definition af områder udlagt til drikkevandsin-
teresser er områder hvor den generelle grundvandsbeskyttelse er til-
strækkelig til sikring af drikkevandsinteresserne.

Arealer udlagt til boliger kategoriseres som mindre byggerier og har 
som hovedregel ikke aktiviteter der er grundvandtruende. Det vurderes 
ikke at skulle tages yderligere forholdsregler i forbindelse med udar-
bejdelsen af lokalplanen.

Jordforurening
Arealer i byzone er som udgangspunkt kategoriseret som forurenet på 
vidensniveau 1. Dette omhandler yderligere foranstaltninger ved jord-
arbejder og har ingen indvirkning på lokalplanens forudsætninger.

Redegørelse
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Lokalplaner
Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 12.06, vedtaget af 
Tønder Kommune den 29. marts 2007. Denne lokalplan aflyses ved 
vedtagelsen af nærværende lokalplan 019-6.3. 

Tekniske anlæg
Vandforsyning
Lokalplanområdet forsynes med vand fra kollektiv vandforsyning. 

Varmeforsyningsplan
Lokalplanområdet forsynes med naturgas. For at fremme bæredygtig-
hed giver lokalplanen mulighed for opsætning af solfangere eller jord-
varmeanlæg inden for lokalplanområdet. 

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen for Tønder 
Kommune, men et tillæg er under udarbejdelse. I henhold til tillægget 
vil området skulle spildevandskloakeres, hvilket betyder, at spildevand 
skal bortledes og overfladevandet skal håndteres internt i området ved 
nedsivning og udledning til regnvandsbassin, som planlægges placeret 
i lokalplanområdet.

Kulturhistorie og bevaringsinteresser
Haderslev Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanom-
rådet. 

På baggrund af museets prøvegravninger er der udpeget 4 områder 
der skal udgraves før jord- og anlægsarbejder kan startes. Område 1 
omfatter ca. 1,7 ha, hvor der er fundet en boplads fra yngre romersk/
ældre germansk jernalder (4.-5. årh. e.kr.). Område 2 og 3 er på hver 
ca. 300 m², hvor der hvert sted er fundet en urne fra ældre romersk 
jernalder (0-200 e.kr.) Område 4 er på ca. 0,8 ha og her er fundet 
hustomter fra ældre romersk jernalder (1-2. årh. e.kr.).

Da område 2 og 3 er mindre områder der ligger isoleret forudsættes de 
i lokalplanen udgravet. Område 1 og 4 friholdes i lokalplanen fra dyb-
degående jordarbejde og bebyggelse. Enten udlagt som fælles grønne 
friarealer eller inddraget som haveareal på den enkelte byggeparcel. 
Ønskes der foretaget dybdegående jordarbejde eller byggeri i de ud-
pede områder skal der forud for arbejdet foretages en arkæologisk 
udgravning.

I henhold til Museumslovens § 27 skal bygherren dog være opmærk-
som på, at hvis der under anlægsarbejdet i området findes jordfaste 
fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgå-
ende indstilles og Haderslev Museum skal kontaktes.  
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Kommuneplanen
Dele af området er omfattet af kommuneplantillæg nr. 10 til Tønder 
Kommuneplan 2000 – 2012 der udlægger området til boligformål jf. 
rammeområde 12.B50. Den resterende del af området er ikke omfattet 
af gældende kommuneplanrammer.

Eksisterende rammebestemmelser for 12.B50:

Anvendelsebestemmelser Boligområde - 12.B50 

Bebyggelsesprocent Max 25

Bygningshøjder Max 8,5

Etageantal Max 1,5

Grundstørrelse Min 700 m2

Parkeringskrav Min 2 p-pladser pr. bolig

Zonestatus Byzone

Da de eksisterende kommuneplanrammer ikke dækker hele lokalpla-
nområdet er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg 
nr. 15 til Tønder Kommuneplan. Det resterende areal der inddrages 
i kommuneplantillægget er i Sønderjyllands Amts Regionplan 2005 – 
2016 ikke udlagt til byudviklingsareal. I forarbejdet til planarbejdet har 
Miljøcenter Odense givet grønt lys for en planlægning af det samlede 
lokalplanområde.

Kommuneplantillægget udvider den eksisterende ramme 12.B50 til at 
omfatte hele lokalplanområdet og rammebestemmelserne revideres i 
overensstemmelse med gældende Bygningsreglement (BR08), hvilket 
betyder en ændring af bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 for åben-lav 
bebyggelse og fra 35 til 40 for tæt-lav bebyggelse.

NØRREFOLDVEJ
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Udpegede arkæologiske graveområder
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Anvendelsebestemmelser Boligområde - 12.B50 

Bebyggelsesprocent Åben-lav bebyggelse max 30
Tæt-lav bebyggelse max 40

Bygningshøjder Max 8,5

Etageantal Max 1,5

Grundstørrelse Min 800 m2

Parkeringskrav Min 2 p-pladser pr. bolig

Zonestatus Byzone - del i landzone skal overføres til by-
zone ved lokalplanlægning

LoKALPLAnEnS SAMMEnhÆnG MEd AndEn LoVGIVnInG 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 
1398 22.10.2007) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af planer 
og programmer ske en vurdering af, om planen antages at få en væ-
sentlig virkning på miljøet. Vurderingen skal foretages af den myndig-
hed, der udarbejder planforslaget efter forudgående høring af andre 
myndigheder, hvis område berøres.

Hvis planforslaget antages at få en væsentlig virkning på miljøet, skal 
der ske en miljøvurdering, som kan indgå i planens redegørelse. Hvis 
planforslaget antages ikke at få væsentlig virkning på miljøet, skal af-
gørelsen, med begrundelse herfor, offentliggøres med oplysning om, at 
afgørelsen kan påklages.

Screening
Tønder Kommune har foretaget en screening af lokalplanen og har på 
den baggrund vurderet, at der ikke skal foretages yderligere miljøvur-
dering af lokalplanen. Screeningsnotatet er vedlagt lokalplanen som 
eksternt bilag. 

Konklusion fra screening
Som det fremgår af screeningen vurderes lokalplanens realisering ikke 
at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, der skal undersøges 
nærmere i en miljørapport. Lokalplanens realisering vil tilføre nye byg-
gegrunde til Møgeltønder, som har oplevet en stor efterspørgsel på 
byggegrunde. Det vurderes derfor at lokalplanen kan have en positiv 
effekt på lokalsamfundet.

SERVITUTTER
Lokalplanen kan ophæve udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis 
servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål. 

TILLAdELSE FRA MYndIGhEdER

Byggeri 
Byggeri kræver byggetilladelse fra Tønder Kommune inden arbejdet 
påbegyndes.

Nybyggeri må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til el, vand 
og varmeforsyning, off. kloak og der er sket færdigmelding til Tønder 
Kommune.
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Adgangsforhold
Jævnfør Lov om offentlige veje, må der ikke etableres nye overkørsler 
til Nørrefoldvej uden Vejmyndighedens tilladelse. Tønder Kommune er 
vejmyndighed.
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