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KOMMUNEPLANTILLÆG

Forslag

AABENRAA KOMMUNE

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2015 for
Aaenraa Kommune
Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplanen 2015 for Aabenraa Kommune er
udarbejdet, fordi forslag til Lokalplan nr. 105 ikke er i overensstemmelse
med kommuneplanen.
Med tillæg nr. 4 tilføjes to bestemmelser til rammeområde 2.8.003.L: anvendelsen udvides til at rumme multihal og forsamlingshus, og bygningshøjden
for en multihal er maks. 10 meter.
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EKSISTERENDE
KOMMUNEPLANRAMME
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NY KOMMUNEPLANRAMME
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AABENRAA KOMMUNE

Tillæg nr. 4

2.8.003.L
Nørre Hostrup

KOMMUNEPLANTILLÆG

Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse mv.

Blandet bolig og erhverv

Bebyggelsesprocent:
maks. 30 for åben-lav
boligbebyggelse og 40 for
tæt-lav boligbebyggelse.

Gældende lokalplaner og
byplanvedtægter: Ingen.

Bygningshøjde: maks.
8,5 m

Lokalplan nr. 105

Landsbyområde
Jordbrugserhverv, boliger
med tilhørende fællesanlæg og offentlige institutioner, multihal, forsamlingshus samt erhverv,
som uden væsentlige genevirkninger kan indpasses i landsbyområderne.

Plan- og zonestatus

Forslag til Lokalplan:

Landzone

Multihal kan opføres med
en bygningshøjde på
maks. 10 meter.
Landbrugets avls- og
driftsbygninger kan opføres med større højde
Nybyggeri skal ved placering, udformning og materialevalg respektere og
tilpasses den egnstypiske
byggetradition i det åbne
land.
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AABENRAA KOMMUNE

Vedtagelsespåtegning
Forslag til tillæg nr. 4 er vedtaget af Aabenraa byråd den XX. måned 2017.
Forslaget er offentliggjort den XX. måned 2017.
Pbv.
Thomas Andresen			Niels Johannesen
Borgmester				Kommunaldirektør
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Klagevejledning
I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer - § 58, stk. 1 nr. 6, 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 Planklagenævnet.
Klager skal som udgangspunkt være skriftlige og kan sendes til plan@
aabenraa.dk, eller som brevpost til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Planklagenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Planklagenævnet
kan tilbagebetale gebyret, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
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 Planklagenævnet
bestemmer andet.
Planklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
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Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv.
Offentliggjort den XX. måned 2017
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk

