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Hvilke forhold vil præge kommunen
fremover, og på hvilke områder
ønsker vi at påvirke udviklingen
positivt gennem planlægningen?
Dette spørgsmål vil vi - Byrådet give vores svar på med denne
Planstrategi.

Planloven siger, at kommunen skal lave en ny
strategi hvert 4. år. Dette er den 2. strategi efter
kommunesammenlægningen.
Aabenraa Kommune står over for de samme udfordringer, som en stor del af den vestlige verden
med markante ændringer i befolkningssammensætningen, pres på de økonomiske ressourcer
og en bevidsthed om forbrug af menneskelige og
fysiske ressourcer generelt.
Du vil finde en planstrategi, som er vores bud
på, hvordan Aabenraa Kommune får vækst og
udvikling. Udfordringen er at skabe bosætning,
investeringer og trivsel i et sundt miljø for borgere og virksomheder.
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Vi har valgt at bygge videre på de gode værdier,
vi står for og de vækstpotentialer, vi har. Et særligt indsatsområde er at drage optimal nytte af
den store udbygning af Sygehus Sønderjylland.
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Vi har valgt at revidere vores overordnede vision.
Vi har valgt at fokusere på tre indsatsområder,
som vi vurderer, har størst potentiale for at skabe
den dynamik og udvikling, vi ønsker i Aabenraa
Kommune i de kommende år.
Sundhed & Bevægelse
Uddannelse & Viden
Byliv & Oplevelse
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sund vækst
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Aabenraa Kommune skal være:
- en aktiv og sund kommune
i bevægelse
- et stærkt syddansk vækstcenter for
sundhed og (velfærds)uddannelse
- førende inden for
transport og logistik
- et dynamisk grænseområde
med internationalt udsyn
- kendt for en smuk og levende
Aabenraa by

Som en del af planstrategien har vi
valgt at revidere vores overordnede
vision.
Visionen er det overordnede pejlemærke for vores politikker og indsatser.
Visionen omsættes til mål, handlinger og konkrete initiativer
i planstrategien, politikker og den
virksomhed, kommunen driver.
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Udgangspunkt for vækst
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Som udgangspunkt for planstrategien er opstillet en række vækstpotentialer, som udspringer fra en
solid base.

Basen repræsenterer Aabenraa Kommune i dag og består af en lang række services og egenskaber, som alle
kommuner udbyder.

Vækstpotentialerne er særlige for
Aabenraa Kommune. Det er de potentialer, som angiver hvilke emner, der
er vigtige komponenter i arbejdet
for at nå kommunens vision.

Vækstpotentialer og base tager afsæt i Redegørelse for planlægning
siden sidst, som findes på kommunens
hjemmeside:
www.aabenraa.dk/kommuneplan

Sygehus
og udbygning

Uddannelse

Nærhed til
Nordeuropa

Grænsetrekant

Sygehus Sønderjylland i
Aabenraa udbygges med
psykiatri og somatik. Sygehuset bliver til akutsygehus med
væsentlig flere funktioner, sengepladser og arbejdspladser.
Ændringer i sygehusstrukturen
er af stor betydning for kommunens fremtidige opgaver
inden for det borgernære
sundhedsvæsen. Blandt andet
etableres en fremskudt akut
modtagelse, som på sigt vil
påvirke kommunens opgaver
på sundhedsområdet.
Den offentlige service er koncentreret i Aabenraa. I nærområdet til sygehuset findes desuden genoptræning og Center
for Undervisningsmidler.

Erhverv

Aabenraa har et godt renommé
som en erhvervsvenlig kommune. Etablerede iværksætter-virksomheder har haft høj overlevelsesandel (Kontur 2011).
En kombination af særlige
kompetenceområder inden for
logistik og transport i Padborg,
mange motorvejsnære erhvervsarealer med store virksomheder,
adgang for modulvogntog og to
Østersøhavne gør Aabenraa til
et attraktivt sted at placere sin
virksomhed.
Centralt i Aabenraa er der for
nyligt etableret Det Kreative
Kraftcenter i form af et nyetableret ”kontorhotel”. Centret
samler mindre erhverv inden for
den kreative branche.

Der er mange uddannelsessteder i Aabenraa. Fælles for
ungdomsuddannelserne og
de videregående uddannelser
er, at de samler kommunens
unge.
Uddannelserne er koncentreret i midtbyen ved Brundlund,
Bjerggade og Stegholt.
I Brundlund-området ligger
der seminarium med pædagog og socialrådgiveruddannelse, handelsskole, et
alment og et tysk gymnasium,
voksenuddannelserne, 10.
klasseskolen side om side
med diverse daginstitutioner,
skoler, (Haus Nordschleswig),
og svømme- og idrætscenter.
Ved Kallemosen/Stegholt
er teknisk skole placeret. I
Bjerggade-området har SOSUskolen til huse og ligger i
nærområde med Erhvervenes
Hus, bibliotek, Folkehjem og
Det kreative kraftcenter.

Rig natur

Aabenraas rige natur er et særdeles godt udgangspunkt for
friluftsliv, turisme og attraktiv
bosætning.
Her er vand, hedesletter, bakkelandskaber, moser, enge og
overdrev. Her er en pragtfuld
natur med fjorde og skove, som
borgere og gæster benytter sig
af f.eks. til sejlads, cykel- og
gangture eller løb. De afmærkede ruter Bjergmarathon, Hærvejen, Gendarmstien, Kalvøstien,
Kløverstier eller Rundt om Hellevad er blot nogle af de mange
muligheder. Kyststrækningerne
er markante med Genner Bugt,
Aabenraa Fjord og Flensborg
Fjord.
Aabenraa, Kollund og Kruså er
karakteriseret ved deres markante grønne kiler, som trækker
naturens kvaliteter helt ind i
byområderne. Store råstofgraveområder efterlader nye spændende landskaber med søer og
varieret terræn, som inviterer
til at bruge områderne både
rekreativt og til bosætning.
Det smukke landskab i Aabenraa Kommune giver en naturlig
ramme for at leve et sundt og
aktivt liv. Naturen giver både
mulighed for bevægelse og ro
til fordybelse.

Solid base
Her er gode skoler og dagtilbud. Kommunen har en skolestruktur,
som er rustet til fremtidens krav, samt dag- og klubtilbud, som
matcher de lokale behov. Der ydes støtte og omsorg til familier med
særlige behov med udgangspunkt i tidlig forebyggelse og hjælp til
selvhjælp.
Det er byrådets ambition, at den enkelte borgers sundhed og udvikling af kommunen skal gå hånd i hånd. Sundhed og livsglæde
er den vigtigste ressource, når den fælles ambition er at skabe de
bedst mulige opvækst-, trivsels- og vækstmuligheder til gavn for
vores børn, unge, de voksne og ældre borgere – og virksomhederne
i Aabenraa Kommune.

Sunde borgere er en forudsætning for en sund kommune i vækst,
hvor det er rart at bo og leve. Derfor skal sundhed tænkes ind i alle
aktiviteter i lokalsamfundet og ind i alle kerneopgaver på tværs af
kommunens serviceområder.
Den demografiske udvikling med flere ældre vil give nye udfordringer inden for ældreområdet.
Kommunen forventer, at borgerne selv er aktive for at bevare sundheden gennem hele livet. Derfor skal bevægelse være en naturlig
del af hverdagen for borgere i alle aldre.
Der arbejdes med plejeboligstrategi og der er igangsat byggeri og
anlæg, som kan medvirke til at sikre, at de borgere, som har behov
for hjælp, får det rette tilbud.

Infrastrukturelt står kommunen
stærkt med den sønderjyske
motorvej og motorvejsudbygningen Kliplev-Sønderborg,
erhvervshavnen i Aabenraa og
jernbanens centrale placering.
Samlet set giver det et godt
udgangspunkt for erhvervslivets transport samt borgernes
bevægelse. Padborg Internationale Transportcenter og Gate
Danmark er omdrejningspunkt
for erhvervslivets styrkeposition inden for transport og
logistik.
Det nordtyske marked med
stort udbud af kulturliv og
service er kommunens nabo.
Millionbyen Hamburg (3,2 mio.
indb.), som er i rivende økonomisk udvikling, ligger to timers
kørsel fra Aabenraa. Kommunen ligger i pendlingsafstand
til Trekantsområdet og byerne
langs den østjyske motorvej
(Den Østjyske Millionby).

Kultur og fritid

Kultur- og fritidslivet rummer en
bred vifte af museer, idrætsanlæg, biblioteker og forsamlingshuse. Der er et aktivt og alsidigt
forenings- og fritidsliv i idrætsklubber mv. Eliteidræt udvikles
i Elite Aabenraa. Det musiske
amatørmiljø er aktivt.
Vi har et levende kreativt miljø
med en særlig styrke inden for
billedkunst. Aabenraa har et
professionelt billedkunstråd, er
hjemby for Museum Sønderjyllands afdeling for Sønderjysk
Kunst, har en billedkunstskole
og kører flere talentudviklingsprojekter for unge kunstnerspirer.
Kommunen har mange tilbud,
stor bredde og kvalitet i musiklivet.

base
+

Kommunens særtræk er den
dansk-tyske fortid og nutid. Der
er en stor bredde i tilbud inden
for kultur- og fritidsliv, institutioner og skoler, som det tyske
mindretal i høj grad bidrager til.
Samarbejdet med Sønderborg
og Flensborg i Grænsetrekanten styrker regionen og
medvirker til at binde kommunen sammen mod syd og øst.
Samarbejdet giver samtidig
mulighed for at løse opgaver
i fællesskab, hvor et grænseoverskridende samarbejde giver
god mening. Samarbejdet er
fokuseret på erhverv, uddannelse, infrastruktur og forvaltningssamarbejder.

Byliv

Kommunen byder på bredde
inden for byliv med lokale detailhandelsmuligheder. Aabenraa og Rødekro supplerer
hinanden med detailhandel.
I den gamle middelalderby
findes et særligt købstadsog indkøbsmiljø, mens der på
forbindelsesvejene mellem
Rødekro og Aabenraa samt
indfaldsveje til Aabenraa fra
Tønder er større udvalgsvaresamt dagligvarebutikker.

Der er bredde i kommunens erhvervsliv med både små, mellemstore
og store virksomheder samt private og offentlige virksomheder.
Erhvervsmæssigt er kommunen stærkt repræsenteret inden for
transport, engros- og detailhandel samt landbrug.
En stor del af befolkningen bor og arbejder i landdistrikter og i erhverv knyttet til landbruget. I landdistrikterne er der mange stærke
lokalsamfund, hvor lokalt fællesskab skaber tilknytning, og hvor
lokalt engagement skaber liv.
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Der er et godt fundament for udvikling i
kommunen og byrådet har fokus på
tre vigtige udfordringer, der kan skubbe til
Kommunens vækst og udviklingsmuligheder
de kommende år.

Befolkningens
sammensætning

Identitet
og image

Sygehus
Sønderjylland

Befolkningens sammensætning
ændres væsentligt i de kommende år

Aabenraa skal på landkortet med
de positive historier og den stærke
fælles identitet

Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
vokser

I 2024 vil der være knap 15.000
indbyggere over 65 år. Det er
34% flere end i dag.
I samme periode forventes antallet af indbyggere fra 0-24 år
at falde med 9%, mens antallet
af indbyggere i aldersgruppen
25-64 år falder med 8%.

Aabenraa Kommune er udfordret
på at fastholde befolkningsantallet, arbejdspladser samt service
og tilbud.

Sygehuset udbygges i de
kommende år til akutsygehus
med væsentlig flere funktioner,
sengepladser og arbejdspladser. I tilknytning til sygehuset
etableres et helt nyt psykiatrisk
hospital med cirka 100 sengepladser.

Vi vil understøtte et velfungerende sygehus og ser en
positiv udfordring i at skabe de
bedste rammer for et moderne
og ekspanderende sygehus.
Sygehuset, patienter, besøgende og personale skal føle
sig velkomne i Aabenraa.

Udbygningen af sygehuset bliver omdrejningspunkt for mange
af de bevægelser, som vil ske
i de kommende år. Ud over at
blive en af kommunens største
arbejdspladser vil det store
sygehus give mange besøgende
til området og give grobund for
relaterede serviceudbud, virksomheder og aktiviteter.

Sygehuspersonalet skal finde
det attraktivt at bosætte sig i
kommunen. Vi skal være klar
til at modtage sygehuspersonalet som borgere og skabe
rammerne for et godt liv ved
at have de tilbud, de efterspørger i forbindelse med valg af
bopæl.

Den ændrede befolkningssammensætning vil betyde en ændret efterspørgsel med hensyn
til bosætning, service og tilbud.
Boligernes størrelse, indretning
og geografiske placering skal
tilpasses behovet.
Samtidig forventes der at ske
en koncentration af befolkningen i byerne, særligt i de
større motorvejsnære byer ved
østkysten.
Vores udfordring bliver at udbyde den service og de tilbud,
som en anderledes sammensat
borgergruppe efterspørger.
Flere ældre, velfungerende
og stærke borgere er et stort
aktiv for et område, men de vil
efterspørge andre faciliteter end

børnefamilierne og de unge inden for kultur, fritid og generelt
offentlig service.
Vi vil fastholde og tiltrække de
unge og børnefamilierne ved at
samarbejde om udbud af nye
uddannelser, flere arbejdspladser, et mere fleksibelt arbejdsmarked samt mulighederne for
et aktivt fritidsliv.
Flere ældre vil også øge udgifterne på sundhedsområdet og
ældreområdet f.eks. til nye og
komplekse pleje- og behandlingsopgaver for demente og
ældre medicinske patienter.
En voksende andel af ældre,
mange borgere med kroniske
sygdomme og livsstilbetingede
sundhedsproblemer stiller nye
krav til sundhedssystemet i
form af en styrket forebyggelse,
rehabilitering samt pleje og
behandling.

Region Syddanmark har analyseret de større byer i regionen,
heriblandt Rødekro og Aabenraa
på en lang række faktorer.
Aabenraa by udmærker sig ved
at score positivt højt på en lang
række af de parametre, som har
betydning ved bosætning f.eks.
attraktiv beliggenhed og udbud
af service og kultur og byliv. I
analysen af borgertilfredshed
og borgernes lyst til at anbefale
deres egen by som bosted for
andre, scorede Rødekro højt og
Aabenraa lavt. Det kan skyldes
forskellige faktorer, f.eks. at
befolkningen i Aabenraa er mere
sammensat end Rødekro, og at
der formentlig er større forventninger og forskel i behov til en
større centerby.
Oplandsbyer til Aabenraa som
Løjt Kirkeby og Stubbæk klarer
sig godt, mens byer som Tinglev, Bylderup-Bov og Padborg
er under pres som bosætningsbyer.
Vi ønsker, at der er et positivt
renommé om alle vores byer,
landsbyer og det at bo på landet
i Aabenraa Kommune. Erhvervslivets gode omtale af kommunen

skal afspejles i investeringer,
fastholdelse og etablering af
virksomheder og arbejdspladser.
De unge skal have lyst til og
stolthed over at være borgere i
Aabenraa Kommune.
Kort sagt vil vi være mere
kendte og vil styrke en fælles
stolthed og identitet blandt kommunens borgere.
I konkurrencen med nabokommunerne om at tiltrække skatteborgere er det væsentligt at
have et godt image, som bosætningskommune. Aabenraa by er
en vigtig dynamo i den konkurrence, da byen er samlingspunkt
for kommunens borgere, når de
vælger f.eks. uddannelse eller
kultur- og fritidstilbud. Her er
indkøbsmuligheder i de mange
specialbutikker, og hovedvægten af de offentlige arbejdspladser er placeret i byen. Det er på
mange måder Aabenraa by, der
tegner kommunens image og
omdømme inden for og uden for
kommunen.
Den enkelte borgers stolthed
over bosted, lokalområde, by og
kommune er et væsentligt udgangspunkt for at kunne skabe
et godt image og omdømme i
omverdenen. Vi ser derfor den
enkelte borger som den bedste
ambassadør til at udbrede og
formidle et positivt image for
byen og kommunen.

Sygehusområdet ligger centralt
mellem Rødekro og Aabenraa
og infrastrukturelt optimalt i
forhold til E45, og vi vil være
en aktiv medspiller ved at
skabe forbedret og udbygget
infrastruktur.
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Én fællesnævner
Én identitet
én hovedby
Vi vil satse på, at fremtidens hovedby i kommunen er en
stærk og forenet by bestående af Aabenraa og Rødekro.
Udbygningen af Sygehus Sønderjylland er med til at markere, at Rødekro og Aabenraa vokser sammen, og med tiden
vil de to byer opfattes som ét bysamfund.
Allerede i dag fungerer Aabenraa og Rødekro på mange
måder som én by. Byerne supplerer i høj grad hinanden.
Samlet vil de stå styrket med hver deres særlige kvaliteter.
Tværs gennem byområdet løber motorvejen, som er med til
at binde kommunen sammen, og som giver byen den gode
beliggenhed og hurtige tilgængelighed til den øvrige del af
Danmark og Europa.
Vi vil sikre sammenhængskraften i hele kommunen. Fokus på hovedbyen er fokus på hele kommunen. Én stærk
hovedby vil have en positiv afsmittende effekt på de øvrige
bysamfund og landdistrikterne i kommunen. Hovedbyen vil
også være den, man identificerer sig med og i vist omfang
føler tilknytning til, når man flytter til de mindre omkringliggende bysamfund.
Vi vil satse på en forenet og stærk hovedby for at styrke
byen og kommunens gennemslagskraft og identitet i forhold
til tiltrækning og placering af virksomheder, bosætning, uddannelsesinstitutioner, detailhandel, service og kulturtilbud.
Målet er, at den nye by bliver integreret både fysisk på kortet
og i den byggede virkelighed. Vi ønsker, at indbyggere og
tilflyttere til både Aabenraa og Rødekro med tiden opfatter
sig som borgere i én by.
I fremtiden vil Aabenraa bestå af en række bydele: Rise, Rødekro, erhvervs- og sygehusområdet ved Brunde-Egelund,
Høje Kolstrup, Aabenraa Midtby og Hostrupskov. Til hovedbyen vil knytte sig de mindre bosætningsbyer som Hjordkær, Stubbæk, Løjt Kirkeby, og Bolderslev. De seneste år er

bosætningen og udbygningen af boligområder primært
sket uden for Aabenraa midtby på grund af de begrænsede muligheder for byudvikling, da byen er omkranset
af skov og vand. Udbygningen i bosætningen er primært
sket og forventes fremover at ske i det sygehusnære
område på Høje Kolstrup, i Rødekro, Rise, Løjt Kirkeby,
Stubbæk og Hostrupskov.
Med motorvejsforbindelsen til Sønderborg bliver Kliplev
styrket og et infrastrukturelt knudepunkt. Vi tror, der kommer en stigende efterspørgsel på byggegrunde til erhverv
og boliger i Kliplev.
En stor investering i en ny skole i Bov, der ligger i nærheden af et nyere skovrejsningsområde, giver muligheder for at skabe en helhedsorienteret udvikling med nye
boligområder, kultur- , fritids- og rekreative muligheder til
gavn for borgerne i hele området fra Padborg til Kruså.
I Felsted vil der frem til 2016 ske områdefornyelse af
bymidten, samtidig med at der arbejdes med perspektiver
for byudvikling af byen mod vest. I Tinglev vil der ske en
planlægning af centerpladsen med henblik på forbedring
af tilgængelighed, parkeringsforhold og handelsliv.
I landdistrikter herunder lokalbyer støttes en række initiativer via LAG-midler, som har til formål at udvikle landdistrikter. Der er udarbejdet udviklingsplaner for Felsted,
Holbøl, Ravsted, Bjerndrup, Hovslund/Øster Løgum,
Bylderup-Bov, Rens, Bolderslev og Varnæs/Bovrup.
Som følge af opstilling af nye vindmøller ved Rens og
Bølå vil en række lokale projekter til fremme af landskabelige, rekreative formål samt anlæg blive iværksat af
kommunen under Grøn Ordning.

E 45
Rødekro

Aabenraa
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Indsatsområder
Med udgangspunkt i beskrevne udfordringer de kommende
år har vi udvalgt tre konkrete indsatsområder, som vi mener,
er de vigtigste til at skabe vækst og udvikling og dermed
opfylde vores vision.
Vi har valgt at bygge videre på den solide base og de gode
værdier, kommunen står for og de vækstpotentialer, vi har.
Et særligt indsatsområde er at skabe optimal nytte af den
store udbygning af Sygehus Sønderjylland.
Alle kommunens vækstpotentialer former fremtidens
Aabenraa Kommune: erhverv, infrastruktur, landskab, kultur,
uddannelse osv. Vi udvikler konstant på alle områder og
politiske tiltag på et område har ofte indflydelse på andre
sektorområder.

Vi vil forbedre den enkeltes oplevelse af kommunen og
arbejde for, at Aabenraa kommer positivt på landkortet i en
større sammenhæng. Det kan ske ved en bevidst markedsføring på udvalgte tiltag, der af erfaring giver et positivt
image.
Vi vil tage udgangspunkt i realistiske visionære tiltag, der
kan realiseres både på kort og lang sigt:
•

at skabe en smuk og levende by med meget aktivitet
(indkøbs-, kultur-, fritids- og oplevelsesmuligheder)

•

skabe et enestående uddannelses-, kultur- og fritidsmiljø/ campus i området ved Brundlund med høj kvalitet, helhed og sammenhæng mellem skoler, uddannelser, kultur og fritidstilbud

•

sætte fokus på Aabenraa som en sund by med en attraktiv beliggenhed ved skov og fjord

•

fremhæve de mangfoldige bosætningsmuligheder i
hele kommunen

•

synliggøre de attraktive erhvervsmuligheder langs
motorvejen

Én hovedby
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Konkret vil vi fokusere på:
Sundhed & Bevægelse
Uddannelse & Viden
Byliv & Oplevelser.
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Indsatsområderne er valgt for at give en fokuseret strategisk planlægning i kommunen. Formålet er at udvikle kommunen, så fremtidens kommune er attraktiv for bosætning
og erhvervsudvikling.
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En fællesnævner i planstrategien er målet om at arbejde
for én hovedby bestående af Aabenraa og Rødekro, der
samlet vil stå styrket og løfte hele kommunen.
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Sundhed & bevægelse
I 2018 har vi
- stadfæstet Aabenraas position som Sønderjyllands sygehus- og sundhedscentrum.

- flere frivillige foreninger og
andre aktører, der bidrager til
udvikling af nye veje til mere
sundhed og livskvalitet.

- et udviklende samarbejde
mellem det nye akutsygehus (psykiatri og somatik),
erhvervsliv og kommunale
virksomheder, som skaber
innovation inden for sundhedsområdet.

- nået en milepæl i udvikling
af fremtidens plejehjem samt
udvikling af tilbud på handicap- og psykiatriområdet.

-integreret sundhed som del
af kommunens politikker og
planer og den faglige praksis
på tværs af alle kommunens
kerneområder.

- sammenhængende dagog døgnrehabilitering, som
understøtter borgernes gode
hverdagsliv og et aktivt arbejdsliv.
- sikret, at alle børn, unge og
voksne brugere af kommunens institutioner er fysisk
aktive i henholdsvis 60 eller 30
minutter som led i de daglige
aktiviteter.

- styrket vores position som
et område, hvor der er rum for
et aktivt fritidsliv med gode rekreative naturområder til vands
og lands.
- en øget tilgængelighed til
naturen.
- en hurtig og effektiv transportforbindelse mellem Rødekro,
sygehusområdet og Aabenraa.
- god betjening med offentlig
transport mellem hovedbyen og
den øvrige del af kommunen.
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- fastholdt og udviklet et stærkt
internationalt transport- og logistikcenter - GateDenmark.
- en beslutning om et nyt
tilslutningsanlæg til E45 nord
for Aabenraa-Rødekro, som er
under udbygning.

I 2024 har vi
- en stærk hovedby Aabenraa
med hovedbyfunktioner i Rødekro og Aabenraa.
- 50 % af sygehuspersonalet
bosiddende i kommunen.

- modulvogntog til Egelund og
Brunde.
- nye erhvervsområder ved motorvejen ved Aabenraa N, som
binder Aabenraa og Rødekro
yderligere sammen til en stærk
hovedby.

- et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed med et
fuldt udbygget akutsygehus, et
veludviklet borgernært sundhedsvæsen, og et dynamisk
samspil mellem offentlige og
private klyngevirksomheder
og sundhedsaktører omkring
mere sundhed for borgeren,
sundhedsinnovation og fremtidens velfærdsuddannelser.

- en hurtig og effektiv transportforbindelse fra nyt tilslutningsanlæg nord for Aabenraa til
sygehusområdet.

- et veludviklet borgernært
sundhedsvæsen, hvor kommunen i et forpligtende samspil
med almen praksis og andre
sundhedsaktører medvirker til,
at markant flere borgere lever
sundere og længere og kan få
et aktivt og produktivt liv uden
eller på trods af sygdom og
begrænset funktionsevne.

I 2024 har vi en sund kommune i bevægelse:
- hvor sundhed er en naturlig
del af vores kultur og hverdag
i hele kommunen.
- hvor sundhedsindsatsen
bidrager til at skabe vækst
og nye servicetilbud med en
positiv effekt på kommunens
økonomi og borgernes sundhed.
- hvor effekten af kommunens
satsning på sundhed kan
aflæses i øget indlæringsevne,
uddannelsesfrekvens, flere arbejdsmarkedsparate borgere,
færre borgere på varige overførselsudgifter og en styrkelse
af de ældre borgeres helbred
og et godt hverdagsliv.

Sundhed og bevægelse Giver
trivsel og et længere liv
Fremtidens Aabenraa Kommune skal være kendt som kommunen, der aktivt medvirker til at få flere sunde borgere, der
træffer sunde valg og tager ansvar for eget liv. Aabenraa
Kommune skal være kendt for sygehuset og som kommunen, hvor vi skaber vækst gennem en fokuseret satsning på
sundhed og bevægelse. Her skal være de bedste muligheder
for at skabe et sundt og aktivt liv.
Ud over adgang til gode sundhedsfaciliteter rummer kommunen det bedste udgangspunkt for at bosætte sig i naturskønne omgivelser og bymiljøer, der fremmer en sund livsstil
med mange aktivitetsmuligheder.

Indsatsen inden for sundhed og bevægelse skal ske for at
•
•
•
•
•
•

støtte op om sygehusets udvikling i Aabenraa og samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
sætte fokus på borgernes sundhed og livskvalitet
forebygge kroniske sygdomme og livsstilssygdomme
skabe attraktivt beliggende boliger, hvor der er kort og
god adgang til rekreative områder ved skov, natur og
vand – fjorde, åer og søer
sundhed og bevægelse bliver en naturlig del af børn og
unges hverdag i institutioner og skoler
bevægelse og motion for alle skal være et samlingspunkt på tværs af by og land

•

•
•
•
•

udbrede vores tradition for motionsløb og andre arrangementer for fysisk aktivitet, hvor landskab og natur
danner rammen om fælles oplevelser med små og store
sejre for den enkelte
bakke op om det frivillige, almene idrætsliv, som engagerer lokalt og giver sammenhold
sikre et sundt miljø nu og i fremtiden bl.a. ren luft og rent
grundvand
sikre grønne områder og områder med ”stilhed” – noget
det moderne menneske i stigende grad efterspørger som
kontrast til hektisk arbejds- og fritidsliv
skabe et renommé om en kommune, hvor der er rum for
bevægelse

Naturen skal fremme befolkningens lyst til bevægelse med
henblik på at styrke den almene sundhedstilstand.
Vi vil udnytte fjordene og grusgravssøernes muligheder for
sejlads og lystfiskeri. Vi har golfbaner af høj kvalitet og et
veludbygget stinet for vandring, cykling og løb. Events som
Grænseløb og Bjergmarathon er fyrtårne. I landdistrikter vil
vi styrke tilgængeligheden til naturen. Projekter som Tarzanbane, Rundt om Hellevad danner forbillede for andre initiativer i samarbejde på tværs af lokale aktører, foreningsliv og
myndigheder.
I skoler og daginstitutioners indretning og drift vil vi skabe
rum for sundhed og bevægelse.
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Uddannelse & viden
I 2018 har vi
- moderne folkeskoler, hvor
skolestrukturens nye skoler er
etableret i Aabenraa og under
udbygning i Bov og Rødekro.
- et stærkt brand inden for
iværksætteri.
- flere erhvervsklynger.

- et gennemsnitligt højere uddannelsesniveau i kommunen.
- ”Blue spots”, som fungerer
som buffere i forbindelse
med store regnmængder, og
som samtidig har rekreativ og
naturmæssig værdi.
- et kendt eliteidrætsmiljø i
Aabenraa.
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I 2024 har vi
- et stærkt uddannelsesmiljø i
Aabenraa, som udbyder flere
uddannelser med tæt samarbejde til erhvervslivet og
sygehuset i et campuslignende
miljø.

- et udviklingsområde på tværs
af landgrænsen med innovative
virksomheder.

- et driftigt erhvervsliv.

- en arbejdsstyrke, hvor alle
som minimum har en grunduddannelse.

- flere anlæg til produktion af
vedvarende energi: biogas,
vindmøller og solcelleanlæg.

Uddannelse og viden er
en forudsætning for vækst
Fremtidens Aabenraa Kommune skal være kendt som uddannelsesby. Vi vil skabe de bedste rammer for ungdomsuddannelser og for uddannelser inden for sundhed, det sociale og
det pædagogiske område.
Aabenraa bliver udfordret af de større bysamfund. I Danmark
er væksten stor i hovedstadsområdet og langs det østjyske
bybånd. Det er en stor udfordring at fastholde og udvikle
et stærkt erhvervsliv i en global verden, hvor uddannelsesniveau er en væsentlig parameter. I Aabenraa har relativt
mange uddannelsesinstitutioner til huse.

Indsatsen inden for uddannelse og viden skal ske for at
•
•
•
•
•
•
•

fastholde og tiltrække en større del af unge i landsdelen
styrke byens uddannelsesprofil
øge uddannelsesniveauet i kommunen
udvikle et dynamisk og levende uddannelsesmiljø
styrke samspillet mellem uddannelser og erhvervsliv –
herunder rekruttering
underbygge og fremme et levende bymiljø
underbygge og fremme kultur og fritidslivet

Vi vil satse på at få et endnu stærkere uddannelsesmiljø
i Aabenraa midtby med flere uddannelsestilbud og øget
samarbejde på tværs af uddannelser samt mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Vi vil gå i brechen for at slå
vores position som uddannelsesby fast – vi vil arbejde for at
få flere uddannelser til byen.

Der skal arbejdes på, at flere af uddannelsesinstitutionerne
fungerer i et campuslignende bymiljø, hvor der er samarbejde og aktivitet på tværs af institutionerne. Flere unge
under uddannelse i byen skal sammen med en satsning i
bymidtens bymiljø bidrage til en mere dynamisk og levende
bymidte.

Vi vil skabe rammerne for et godt ungdomsmiljø i Aabenraa.
Det skal være attraktivt at være ung og under uddannelse i
Aabenraa. Et rigt ungdomsmiljø får en by til at blomstre og
uddannelsesmuligheder skaber arbejdspladser og liv i byen.

Samlet set vil et stærkt uddannelsesmiljø være frugtbart i
forhold til bosætning og erhvervsudvikling og medvirke til, at
flere unge og unge familier vælger at slå rødder i kommunen.
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Byliv & Oplevelse
I 2018 har vi
- aktive og levende lokal- og
landsbyer, hvor fællesskab
og engagement skaber liv og
tilknytning.
- et kreativt og skabende kunstnerisk miljø med hovedvægt på
billedkunst. Fransiska Clausens
samling er i Aabenraa og strandpromenaden i Aabenraa bruges
aktivt kulturelt og rekreativt.

- nye attraktive boligområder.
Der skal være udbygning i
gang på Lergård samt mulighed for kystnært boligbyggeri
ved Aabenraa og Flensborg
Fjorde.
- gang i byomdannelse i
erhvervsområderne ved
Aabenraa Havn og Vestvejen/
Langrode.
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- et levende og aktivt handelsmiljø på gågaden i Aabenraa,
hvor bymiljøet og handelslivet
går hånd i hånd og skaber
atmosfære og liv.
- en havneudviklingsplan under
implementering.
- implementeret bosætningsstrategi.
- en event på national skala.
- en ny stor udvalgsvarebutik i
området ved Gasværksvej.

I 2024 har vi
- landdistrikter med aktive
bysamfund.
- reetablerede råstofgraveområder, som udover landbrug og
natur giver nye omgivelser til
rekreation og bosætning.
- en levende og spændende
bymidte i Aabenraa, hvor der
er et fint samspil mellem nyt og
gammelt.
- Aabenraa Havn med erhverv
og boliger med gode forbindelser til bymidten og en attraktiv
strandpromenade.

En levende og oplevelsesrig by
tiltrækker nye borgere og virksomheder
Fremtidens Aabenraa Kommune skal være kendt for levende
og aktive bymiljøer.
De større byer og deres bosætningskvaliteter spiller en
særlig rolle som ramme for en meget stor del af samfundets
aktiviteter. Forbrugertendenser og –mønstre ændrer sig
radikalt i de kommende år. Det situationsbestemte, impulsive
forbrug vil øges. Det stiller krav til byerne om totaloplevelser.
Byerne skal byde på attraktive muligheder for nuværende og
kommende borgere og skal til stadighed blive bedre for at
klare sig i konkurrencen med andre provinsbyer af tilsvarende størrelse (Region Syddanmarks byanalyse).

Aabenraa Kommune har en vision om, at Aabenraa, når byen
fylder 700 år i 2035 bliver den smukkeste, mest levende og
moderne ”købstad” i Danmark. Som nævnt ovenfor er en
attraktiv smuk og levende bymidte et parameter, når folk
vælger, hvor de skal bo. Dette gælder også for de unge fra
hele kommunen, som kommer til byen for at gå på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Får de unge en
god oplevelse i ungdomsårene, er der en god chance for at
de vender tilbage for at bosætte sig efter endt uddannelse.
En satsning på attraktive handels- og bymiljøer i de mindre
byer vil også styrke bosætningen i disse byer.

Derfor ønsker vi, at der i 2018 er realiseret nogle betydelige
projekter i midtbyen og nogle af de mindre byer, som giver
smukke oplevelser og gode rammer for butikker og erhvervslivet.
Indsatsen inden for byliv og oplevelse skal ske for at
•
•

styrke bosætningen
skabe en levende uddannelsesby med mange unge, der
bidrager til byliv, kultur og kreativitet

•
•
•
•
•

sikre et attraktivt handelsmiljø for hele kommunen og
besøgende udefra
styrke investeringslysten
sikre en langsigtet planlægning og virkeliggørelse af
udviklingsplanen for Aabenraa Midtby og havn samt
strandpromenaden
øge antallet af beboere i bymidterne
skabe et positivt image for hele Aabenraa Kommune
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Redegørelse for
lokal Agenda 21
Hermed følger byrådets redegørelse for kommunens bidrag
til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal
agenda 21), jf. Planlovens §33a.
Strategien indeholder byrådets politiske målsætninger for
det fremtidige arbejde inden for indsatsområderne:
•
•
•
•
•

reducering af miljøbelastningen
fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
fremme af biologisk mangfoldighed
inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale
Agenda 21-arbejde
fremme af samspil mellem beslutningerne vedr. miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og
økonomiske forhold.

•
•
•
•
•

Siden sidst har vi
•
•
•

Vi vil satse på:

•

•

•

•
•
•

at forankre Agenda 21-arbejdet tværfagligt i den kommunale administration, så kommunen kan stå som forbillede for borgere og virksomheder
at fortsætte arbejdet med at bevidstgøre borgere og virksomheder om sammenhængen mellem hverdagsadfærd
og miljømæssige konsekvenser
at skabe forbindelse mellem bynære friarealer og det
åbne land
at øge den biologiske mangfoldighed med særlig fokus
på truede arter og sjældne naturtyper, bl.a. som en del
af kommunens forpligtigelse i forbindelse med Habitatdirektivet.

Det gør vi ved at
•
•
•

udarbejde klimapolitik
udarbejde CO2 regnskab
arbejde for at opstille ”Grønt regnskab” for kommunens
egne bygninger.

have gevinstorienteret styring af vand, el og varmeforbrug i institutionerne
løbende at nedsætte tværfaglige fora til at koordinere og sikre Agenda 21-initiativers helhedsforbedrende effekter
arbejde konkret med bæredygtig byudvikling i nyt
boligområde ved Lergård
arbejde for byomdannelse og byfortætning
fremme mulighed for aktivitet og bevægelse i naturen .

•
•
•

deltaget som observatør i Green Cities-samarbejdet
været part i testkøring med elbiler
gennem planlægning muliggjort etablering af to
vindmølleparker ved Rens og Bølå
udarbejdet kommuneplantillæg for skovrejsning med
henblik på fremme af skovrejsning
forbedret stiafmærkninger (Hærvejen, Aabenraa
Bjergmarathon, Kløverstier, Bjergskov, friluftskort
etc. )
etableret vådområder til overfladevand
lavet naturgenopretningsprojekter
dannet det kommunale forsyningsselskab Arwos,
som har overtaget en lang række kommunale opgaver vedr. forsyning, affald og afledning. Arwos
har stor borgerkontakt og har gennemført en række
kampagner og tiltag med henblik på at reducere
miljøbelastning og ændre hverdagsadfærd.

Der henvises til Planstrategiens redegørelse vedr. natur
og miljø.
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Omfang af
kommuneplanrevision

Planlægning
siden sidst

Byrådet har samtidig med vedtagelse af Planstrategien besluttet, at Kommuneplanen som helhed skal revideres. Kommuneplanen er et af midlerne til at omsætte planstrategiens
mål til virkelighed for så vidt angår de emner, der er omfattet
af planloven.

I kommuneplan 2009 besluttede byrådet at igangsætte planlægning for

De statslige krav til kommuneplanrevisionen fremgår af
Miljøministeriets ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Heraf fremgår bl.a. en række forhold, som kommunen skal planlægge for i den kommende
kommuneplanrevision.
Som følge af ”Aftale om Grøn Vækst” er kommunerne nu
forpligtiget til at inddrage lokalisering af biogasanlæg og
store husdyrbrug i kommuneplanlægningen.

•

Bynære landskabskiler og byranden. Aabenraa har
været part i et projekt ”Bedre grønne oplevelser i byen”,
hvor der er arbejdet med kortlægning og strategi for de
grønne områder og forbindelse i Aabenraa by.

•

SAVE kortlægning af hele kommunen i 2009-2012. Kortlægning er igangsat for Felsted og omegn.

•

at undersøge mulighed for attraktiv (bynær) beliggenhed
for at skabe nye bosætningsmuligheder i områder nær
kysten og i tidligere råstofgraveområder. Redegørelse
og forundersøgelser vedr. mulighederne for byudvikling
vest for Rødekro er igangsat.

•

Klimastrategi. Klimastrategi er under udarbejdelse.

•

Biogas. Analyse er udarbejdet. Planlægning er igangsat,
uafsluttet. Biogasplanlægningen vil blive indarbejdet i
Kommuneplanrevision 2013.

•

Vindmølleplanlægning. Analyse er udarbejdet. Planlægning er igangsat og under udarbejdelse.

•

Skovrejsning. Kommuneplantillæg er vedtaget november
2010.

•

Belysning af trafikale forhold i Løjt Kirkeby og på Løjt
samt mellem motorvejen og Haderslevvej vest for Løjt.
Analysearbejde er iværksat.

•

Havneudviklingsplan. Som opfølgning på ”Helhedsplan
for Aabenraa havn og by” (byrådet august 2009) blev det
besluttet at udarbejde en udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa. Formålet er at få fastlagt erhvervshavnens rammer for den fysiske udvikling i forhold til
Aabenraa by. Et af de væsentligste formål med planen
skulle være at sikre langsigtede disponeringer og investeringer for både by og havn. Udviklingsplanen blev
vedtaget i byrådet december 2011.

Siden vedtagelse af Kommuneplan 2009 blev godkendt 16.
december 2009 har byrådet godkendt 8 kommuneplantillæg
og 23 lokalplaner. Oversigt med planerne fremgår af plantrategiens redegørelse og de kan ses på www.plansystem.dk
Byrådet har pr. 1.1 2012 følgende vedtagne politikker, som
kan ses på kommunens hjemmeside aabenraa.dk:
Bibliotekspolitik
Den Sammenhængende Børnepolitik 2007
Erhvervspolitik
Frivillighedspolitik
Indkøbs og udbudspolitik
Handicappolitik for voksne
Kommunikationspolitik
Kostpolitik
Kultur og Fritidspolitikken 2009-2012
Landdistriktpolitik
Politik for dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud
Politik for Nærdemokrati
Servicestrategi og udbudspolitik 2008
Skolepolitik
Sundhedspolitik 2007-2009
Turismepolitik

Byrådet

inviterer til debat
Byrådet har med denne planstrategi formuleret en stærk
og entydig strategi, som tager hånd om de udfordringer, vi
står over for. Vi arbejder for at styrke vores kommune, som
en sund kommune i bevægelse, hvor det er attraktivt at investere og bosætte sig. Både for virksomheder og borgere,
der søger det gode liv.

Vi har særlig fokus på uddannelsesområdet. Vi ønsker at
styrke Aabenraa som uddannelsesby. Både for at tilbyde
flere uddannelsestilbud lokalt for de unge og højne uddannelsesniveauet. Dernæst tror vi, at det kan tiltrække og
fastholde flere unge mennesker samt være med til at skabe
et mere levende og dynamisk kultur- og byliv.

Aabenraa skal have et godt image. Erhvervslivet har et
godt renommé, og rammerne for bosætning er gode. Udgangspunktet og fundamentet for at bygge en sund fremtid
er således god.

Bevægelse, energi, natur, fjorde, kreativt miljø og byliv er
nogle af temaerne i denne planstrategi.

Vi må dog også se i øjnene, at vi som mange andre kommuner står over for udfordringer - for eksempel i forhold
til befolkningssammensætning og uddannelse. Vi tror dog
på, at udfordringer kan skabe vækst. En positiv udfordring er, at Sygehus Sønderjylland udvides i Aabenraa. Vi
byder sygehuset, personale, gæster og følgevirksomheder
velkommen. Vi tror, at sygehusudbygningen vil generere
arbejdspladser og dynamik, og vi vil arbejde for, at en stor
del at personalet vælger at bosætte sig i kommunen.
Sygehusets udbygning mellem Rødekro og Aabenraa er et
tydeligt eksempel på, at de to byer er ved at smelte sammen til en stærk hovedby. Vi ønsker at styrke Rødekro og
Aabenraa som én by, da vi tror, at det vil være en fordel for
hele kommunen, hvis vi får et større bysamfund.

Som kommune og byråd vil vi arbejde for at skabe endnu
bedre rammer for kommunens borgere – unge og gamle,
nye og kommende. Derfor inviterer vi dig til debat om
strategien, som vi sender i offentlig høring frem til den 9.
maj 2012. Men vi er også meget interesserede i at høre dit
bud på, hvordan vi hver især som borgere kan være med til
at gøre en positiv forskel, der gør vores kommune endnu
mere attraktiv.
Du er velkommen til at møde os på cafémødet eller biblioteket, hvor vi glæder os til at diskutere planstrategien og
Aabenraa Kommunes fremtid med dig. Hvis du vil læse
mere, kan du finde oplysninger om møderne samt baggrunden for strategien på vores hjemmeside www.aabenraa.dk/
kommuneplan.

