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Forslag

AABENRAA KOMMUNE

TILLÆG NR. 62
til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune
Forslag til lokalplan 71 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.
Der er derfor udarbejdet er tillæg nr. 62 til Kommuneplanen for Aabenraa
Kommune 2009.
Med kommuneplantillæg 62 udvides rammeområde 1.1.220.E med et mindre,
tilnærmelsesvis trekantet areal mellem Skelbækken og Rugkobbel øst for det
nuværende rammeområde. Den maksimale bebyggelseshøjde hæves til 22 m
på dele af arealet. I et 100 m bredt bælte fra rammens vestlige afgrænsning
mod landzonearealerne hæves den maksimale bebyggelseshøjde til 10 m.
Dette gælder også for et 60 m bælte fra rammens sydlige afgrænsning.
Med hensyn til områdets anvendelse ændres den tilladte type af erhvervsvirksomheder fra miljøklasse 1 til miljøklasse 1-3. Den nuværende retningslinje
vedrørende bebyggelse i forskudte plan bortfalder.
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Nuværende kommuneplanramme
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 - §
78, stk. 1 nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages.
Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft
hjemmel til at træﬀe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over, at Byrådet
efter din opfattelse burde have truﬀet en anden afgørelse.
Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. 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, som du plejer, typisk med
NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truﬀet afgørelsen. 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. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller
delvis medhold i din klage.
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 den myndighed, der har truﬀet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen oﬀentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Der henvises til planlovens § 60.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder
fra afgørelsens modtagelse.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
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TILLÆG NR. 62
til Kommuneplan 2009 Aabenraa Kommune

Fremtidig kommuneplanramme
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Anvendelse
1.1.220.E
Rugkobbel Sønderskovvej
Erhvervsområde vest for
Rugkobbel
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TILLÆG NR. 62
til Kommuneplan 2009 Aabenraa Kommune

Anvendelse
Bebyggelsens art

Bebyggelsens omfang
grundstørrelse mv.

e
Erhvervsområde
Lettere
erhvervsvirksomheder af
miljøklasse 1-3

Anvendelse
Bebyggelsesprocent: max.
50

Plan- og zonestatus
Anvendelse
Gældende lokalplaner og
byplanvedtægter: Området
er ikke lokalplanlagt

Bygningshøjde: max. 22 m
I et 100 m bredt bælte fra
rammens vestlige afgrænsning
og et 60 m bælte fra rammens
sydlige afgrænsning mod
landzonearealerne er den
maksimale bygningshøjde 10 m.

Forslag til Lokalplan:
Lokalplan nr. 71
Byzone
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er vedtaget af Aabenraa byråd den xx.xx.xxxx.
Forslaget er oﬀentliggjort den xx.xx.xxxx.

Pbv
Thomas Andresen
Borgmester

Niels Johannesen
Kommunaldirektør
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Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø og Erhverv i
samarbejde med Arkitema Architects
Oﬀentliggjort den XX. XXXX 2016
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen.
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved
henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

