
Miljøvurdering af Kommuneplan 2015 - Sammenfattende redegørelse

Lovkrav
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 9 skal der ved planens 
endelige vedtagelse udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der redegør for:

- hvordan miljøhensyn integreres i planen
- hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning
- hvorfor planen er valgt på baggrund af opstillede alternativer samt
- hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af 

planens gennemførelse.

Baggrund
I forbindelse med forelæggelse og vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2015 blev 
der udarbejdet og offentliggjort en Miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen 
var i offentlig høring som en del af kommuneplanforslaget 20. december 2014 – 4. 
februar 2015. 

Integration af miljøhensyn i planen
Kommuneplanens retningslinjer har overvejende til formål at modvirke negative 
miljøpåvirkninger. Kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af afvejning mellem en 
lang række ønsker om benyttelse og beskyttelse. I kommunens forvaltning og på 
politisk niveau er der sideløbende med planens udarbejdelse foretaget vurderinger af 
hvilke miljømæssige konsekvenser kommuneplanen giver anledning til. 

Miljøvurderingen var vedlagt Kommuneplanforslaget. I Miljøvurderingen blev hvert 
enkelt arealudlæg til byudvikling og vindmøller vurderet mht. bl.a. landskab, natur, 
grundvand, befolkning og kultur klarlagt. Udpegede områder til biogasanlæg er udført 
som en samlet miljøvurdering, da der reelt kun er tale om et nyt område. Det ene af 
de to områder er allerede udlagt i planlægningen og der forelægger således et 
kommuneplantillæg indeholdende en VVM-redegørelse. 

Miljøvurderingen påpegede for nogle af byudviklings- og vindmølleområderne, at der 
var miljø/natur interesser knyttet til områderne, som kunne blive påvirket negativt 
ved byudvikling og at disse skulle klarlægges ved lokalplanlægning. Efterfølgende 
kommune/lokalplanlægning vil redegøre og klarlægge disse miljøparametre, f.eks. de 
landskabelige påvirkninger ved opsætning af vindmøller eller grundvandsinteressernes 
påvirkning ved fremtidig byvækst.

Udtalelser fra offentlighedsfasen
Forslag til Kommuneplan 2009 var forelagt i offentlig høring 20. december 2014 – 4. 
februar 2015. Kommunen modtog 199 bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen, Region 
Syddanmark og borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder.  175 af disse 
vedrører vindmølleplanlægning mens de resterende omhandler de andre dele af 
kommuneplanen. Bemærkningerne er blevet behandlet i Kultur, Miljø & Erhverv i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2015. Der henvises til 
høringsnotat af xx,xx.2017 (sag 14/31816).
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Kommunen vurderer, at miljørapporten har været med til at afdække 
kommuneplanens konsekvenser på en lang række miljøparametre. Miljøvurderingen 
har tydeliggjort, hvor der skulle ske en afvejning af interesser. Få af de indsendte 
bemærkninger til Kommuneplanforslaget refererer til miljøvurderingen. Disse 
bemærkninger alene har ikke afstedkommet ændringer i kommunens miljøvurdering 
af områderne. Dog er nogle arealer udtaget af kommuneplanen på baggrund af 
indsigelser fra borgere/staten.

Ændringer i kommuneplanen og disses påvirkning af miljøet
Aabenraa Kommune har valgt at fastholde nogle forhold i Kommuneplanen, som der 
er indkommet bemærkninger/indsigelser til i høringsfasen. Dette er sket på baggrund 
af en administrativ og politisk afvejning af fordele og ulemper ved planforholdet. En 
række tilføjelser og ændringer i kommuneplanen fremgår af bilagene med behandling 
af indsigelserne. De ændringer, som kommunen vurderer, er af væsentlig betydning, 
er beskrevet nedenfor. 

Byudvikling
Følgende rammeområder ændres eller udtages af Kommuneplan 2015 som følge af 
indsigelser: 

Ramme Navn Ændring
1.1.106.B Stolligvej Reduceres pga. fredningsforslag

1.1.223.B Hostrupskov

Østlig del tilbageføres til rekreativt område som i 
Kommuneplan 2009. Området får status som 
perspektivområde til boliger.

1.1.224.B Vingelhøjvej Reduceres mod syd og vest 

1.2.016.B Felsted vest

Ændrer rammeafgrænsning. Der udlægges 
perspektivområde i tilknytning til rammen mod 
vest

1.4.005.B Stubbæk vest Nordlig del ændrer status til perspektivområde
1.4.011.B Stubbæk - Gammel Tinglevvej Ændrer status til perspektivområde
1.6.007.B Hipholm vest, Varnæs Ændrer status til perspektivområde
1.9.014.F Hostrupskov, Golfbaneområde Ramme udvides jf. ændring i 1.1.223.B

2.1.038.E
Erhvervsområde ved 
motorvejen

Østlig del ændrer status til perspektivområde. 
Medfører samme afgrænsning som i 
Kommuneplan 2009

2.1.044.F Grønt område ved Skånevej

Del mod øst ændres fra erhvervsområde til 
rekreativt område grundet ændring i ramme 
2.1.038.E. Medfører samme afgrænsning som i 
Kommuneplan 2009

3.1.024.B Søndermose vest, Padborg Ændrer status til perspektivområde
3.2.002.B Kobbermøllevej, vest, Kollund Sydlig halvdel ændrer status til perspektivområde
3.3.011.V Lundtoftvej, Kliplev Vestlig del ændrer status til perspektivområde
3.4.009.B Syd for Havremarken, Holbøl Ændrer status til perspektivområde

3.8.008.L Søgård
Sydvestligt areal ændrer status til 
perspektivområde

4.3.001.C Bolderslev bymidte

Nordlig ny del af rammen ændrer status til 
perspektivområde. Medfører samme afgrænsning 
som i Kommuneplan 2009.

Områderne er udtaget på baggrund af en samlet betragtning om restrummelighed i 
planperioden. Således svarer mængden af arealudlæg nu bedre til den forventede 
befolkningsudvikling i Aabenraa Kommune. 
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Udpegning af områder til store vindmøller
Alle 12 udlagte vindmølleområder med tilhørende retningslinjer er udtaget af den 
endelige Kommuneplan 2015. Der udarbejdes i stedet en særskilt temaplan for 
vindmøller, der på ny miljøvurderes. 

Udpegning af areal til store husdyrbrug og biogasanlæg
Udpegningen til store husdyrbrug er reduceret i planen, da en del af det pågældende 
område siden fremlæggelsen af forslaget til kommuneplanen er udlagt til byudvikling i 
form af et større erhvervsområde gennem Kommuneplantillæg nr. 56 med tilhørende 
Lokalplan nr. 89. 

Det oprindelige område til store husdyrbrug var i forslaget også udlagt til placering af 
biogasanlæg. På baggrund af Kommuneplantillæg nr. 56 med tilhørende Lokalplan nr. 
89 er området udtaget af Kommuneplan 2015.

Udpegning af potentielle økologiske forbindelser
Jf. statslig indsigelse er der udpeget potentielle økologiske forbindelser på kort samt 
udarbejdet retningslinjer herfor.

Alternativer 
Et 0-alternativ, hvor der ikke sker ændringer i forhold til Kommuneplan 2009 
indebærer at væksten begrænses og at der ikke er mulighed for nyudlæg til f.eks. 
byudvikling. Byvækst skal dermed ske inden for de eksisterende rammer. Kommunens 
vurdering er at der er behov for arealudlæg og at byvækst ikke kan rummes via 
byfortætning og de eksisterende rammer hvis der skal være den vækst der er med til 
at skabe en udvikling der også er bæredygtig økonomisk. 

De miljømæssige påvirkninger af udtagelsen af områder til vindmøller samt området 
til biogasanlæg ved Kassø er identisk med 0-alternativet.

Der vurderes ikke at være væsentlige miljømæssige ulemper ved at åbne op for 
muligheden for etablering af store husdyrbrug med henblik på at fremme 
landbrugserhvervet i kommunen. Frem for 0-alternativet, er det derfor valgt at 
udpege område til store husdyrbrug.

De potentielle økologiske forbindelser forhindrer at dyrelivets spredningsmuligheder 
begrænses. Sammenlignet med 0-alternativet er dette en positiv miljømæssig 
påvirkning, idet udpegningen fremmer dyrelivets vilkår.

Risikovirksomheder
Der er fastlagt sikkerhedszoner og planlægningszoner omkring risikovirksomheder jf. 
statslig indsigelse. Inden for zonerne kan der ikke etableres ny miljøfølsom 
arealanvendelse. Inden for planlægningszonerne kan der planlægges for boliger, 
erhverv mv. efter en konkret vurdering af risikoforholdene. Sammenlignet med 0-
alternativet har udpegningen af zoner omkring risikovirksomheder en positiv 
miljømæssig påvirkning, idet risikoen for ulykker mindskes. 

Overvågningsprogram
Der er ikke udarbejdet et decideret overvågningsprogram af kommuneplanen. 
Overvågningen af kommuneplanens miljøforhold sker via den løbende 
sektorplanlægning, kommunens løbende registreringer og analyser, diverse natur- og 
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vandovervågningsprogrammer, der foretages af staten samt i forbindelse med 
redegørelsesarbejdet, der udføres som optakt til den kommende 
kommuneplanrevision. Ved kommuneplanens udmøntning gennem lokalplaner, større 
bygge- og anlægsopgaver vil planerne blive VVM-screenet med evt. udarbejdelse af 
VVM-rapport som følge. 

Vedtagelse samt offentliggørelse af rapporten vil ske samtidig med offentliggørelse af 
Kommuneplan 2015. 

Vedtagelse
Vedtaget af Byrådet den 23. februar 2017

Thomas Andresen / Niels Johannesen
Borgmester Kommunaldirektør


