Forslag
TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR
AABENRAA KOMMUNE

Offentlighedsperiode fra den 6. april til den 1. juni
2017

KOMMUNEPLANTILLÆG

Offentlighedsperiode
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 er offentliggjort den 6. april 2017. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 1. juni 2017 til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk
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TILLÆG NR. 3
til Kommuneplan 2015, Aabenraa Kommune
Med kommuneplantillæg nr. 3 udtages det eksisterende rammeområde
2.9.005.V af planlægningen og der oprettes et nyt rammeområde 2.2.017.E
der fremlægges sammen med lokalplan nr. 88.
I det nye rammeområde kan der opføres bebyggelse til særligt
arealkrævende og strømforbrugende erhverv i miljøklasse 3-5 med
tilhørende service-, administration-, logistik- og forsyningsfunktioner, som er
nødvendige for virksomhedens drift.
Bebyggelsen må opføres med en højde på maksimalt 15 meter.
Kommuneplantilægget ændrer endvidere på afgrænsningen af særligt værdifulde landsbrugsområder og de udpegede økologiske forbindelser i området.
Erhvervsrummelighed og grundvandsbeskyttelse
Området ved Kassø opfylder lokaliseringskrav for virksomheder med særlige
behov for arealstørrelse og strømforsyning. Arealet ligger ved en af de største
og mest centrale højspændingsstationer i det danske el-net, og skalaen i området er generelt stor og landskabet er præget af mange tekniske anlæg knyttet til højspændingsstation Kassø og store landbrugsbygninger.
Aabenraa Kommune har ikke ledige arealer til særligt arealkrævende erhverv
i denne størrelseorden. En oversigt over rummeligheden i de kommuneplanlagte erhvervsområder ses i figur 2 på næste side. Største rummelighed findes
ved Padborg Vest, men disse arealer er forbeholdt transporterhverv, og har
stor afstand til højspændingsstation, og ligger endvidere ikke uden for OSD og
NFI-områder. Derudover er der mindre rummeligheder i erhvervsområderne i
Aabenraa/Rødekro, samt i de mindre bysamfund Egelund, Lundsbjerg, Brunde, Hjordkær, Kliplev, Tinglev, Bylderup-Bov og Bolderslev. Erhvervsområderne har ingen eller begrænsede udvidelsesmuligheder, og ingen steder er der
tilstrækkeligt areal eller tilstrækkelig nærhed til højspændingsstation.
Der er således konkrete planlægningsmæssige og funktionelle begrundelser
for kommuneplanlægningen til det meget store erhvervsområde ved Kassø herunder i område med grundvandsinteresser. Funktion og arealbehov er ikke
sammenligneligt med andre arealudlæg i kommunen, og der er derfor ikke
velegnede alternativer til anden placering i Aabenraa Kommune.
Det vurderes at planlægningen kun giver anledning til ubetydelig reduktion af
grundvandsdannelsen i OSD-området.
Forureningsrisikoen vurderes at være lille og mindskes ved at landbrugsdrift
på arealerne ophører. Den ændrede arealanvendelse vil have en positiv effekt
på den terrænnære grundvandsforekomsts kemiske tilstand, ift. nitrat og pesticider.
Derudover indeholder lokalplanen krav til tekniske foranstaltninger til at mindske påvirkningen af grundvandet, idet alt overfladevand fra befæstede arealer
som veje, stier og nødstrømsanlæg inden for OSD-området skal opsamles og
afledes via regnvandsbassin med kontrolleret afløb og olieudskiller. Inden for
området skal der i øvrigt ske separatkloakering og spildevandet skal ledes til
offentlig kloak. Der må desuden ikke uden kommunens tilladelse ske direkte
nedsivning af regnvand/overfladevand fra bebyggede eller befæstede arealer.

Område med særlige drikkevands
interesser (OSD) - vist med
mørkeblå signatur.

AABENRAA KOMMUNE -

Konsekvensområder
Der er fastlagt støjkonsekvensområder ved eksisterende vindmøller. Der må
ikke ske udlæg af arealer og ændret anvendelse til miljøfølsom arealanvendelse og spredt bebyggelse. Vindmølleområdet ophæves med kommuneplantillæg nr. 3 og planområdet udlægges ikke til miljøfølsom anvendelse, så ændringen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
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Figur 2
Restrummelighed af erhvervsarealer i Aabenraa Kommune

Lokalitet

Rammeområde

Restrummelighed

%-del
OSD

%-del
NFI

%-del
SFI

%-del I0

Afstand til
strømstation

Egelund

1.1.128 E

3,5 ha

100 %

0%

0%

0%

7,8 km

Ingen

1.1.129 E

9,4 ha

100 %

0%

0%

0%

7,8 km

Ingen

1.1.130 E

7,4 ha

100 %

0%

0%

0%

8,2 km

Begrænset

1.4.008 E

18,0 ha

20 %

11 %

0%

0%

Ensted 1,5 km

Ingen

1.4.012 E

17,0 ha

100 %

0%

0%

0%

Ensted 1,5 km

Ingen

Brunde

2.1.040 E

27,0 ha

100 %

0%

0%

0%

6,6 km

Ingen

Rødekro

2.1.038 E

6,8 km

100 %

0%

0%

0%

6,0 km

Ingen

Hjordkær

2.2.014 E

6,7 ha

100 %

100 %

0%

0%

3,4 km

Begrænset

27,9 ha

100 %

100 %

0%

100 %

120,0 ha

98 %

98 %

0%

0%

21,1 km

Ingen

66,0 ha

100 %

100 %

0%

0%

21,1 km

Ingen

3.3.019 E

3,8 ha

0%

0%

0%

0%

13,0 km

Ingen

3.3.020 E

15,6 ha

0%

0%

0%

0%

13,0 km

Begrænset

3.3.018 E

13,5 ha

0%

0%

0%

0%

13,0 km

Ingen

Perspektivområde

25,7 ha

0%

18 %

0%

0%

13,0 km

Ingen

Tinglev

4.1.028 E

10,0 ha

0%

0%

0%

0%

10,7 km

Ingen

Bylderup-Bov

4.2.00 E

5,8 ha

0%

0%

0%

0%

16,5 km

Ingen

Bolderslev

4.3.015 E

10,2 ha

0%

0%

0%

0%

5,6 km

Ingen

4.3.011 E

2,5 ha

0%

0%

0%

0%

4,5 km

Ingen

Lundsbjerg

Perspektivområde
Padborg Vest

3.1.044 E
Perspektivområde

Kliplev Vest
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Udvidelsesmulighed

Ingen
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Retningslinje, ændring af geografisk udpegning
Særligt værdifulde landbrugsområder
Planområdet berører dele af kommuneplanens særligt værdifulde landbrugsområder.
Med dette kommuneplantillæg nr. 3 ændres afgrænsningen af de særligt værdifulde landbrugsområder, jf. kommuneplanens retningslinjer, så de ligger
uden for planområdet. Planområdet ligger i øvrigt uden for områder til store
husdyrbrug.

Særlige værdifulde landbrugsom
råder som ændres med tillæg nr. 3
til Kommuneplan 2015.
Th. ses den fremtidige
afgrænsning.
Nedenfor ses den hidtidige
afgrænsning.
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Retningslinje, ændring af geografisk udpegning
Økologiske forbindelser
Planområdet berører en udpeget økologisk forbindelse, hvor det ifølge kommuneplanens retningslinje gælder, at hensynet til dyre- og plantelivets spredningsmuligheder ikke i væsentlig grad må forringes. Forbindelserne inden for
planområdet udnyttes i dag landbrugsmæssigt og ligger i vejen for kommende
bebyggelse.
Med dette kommuneplantillæg nr. 3 ændres linjeføringen af den økologiske
forbindelse, så den føres i planområdets vestlige del langs det eksisterende
vandløb. I lokalplanens vestlige del reserveres areal til regnvandsbassiner, nye
læhegn, som sammen med udtagelse af området fra landbrugsmæssig drift og
ny beplantning og nye regnvandsbassiner vil indgå i den økologiske forbindelse.
Det vurderes derfor, at der fortsat er mulighed for at opretholde/etablere en
økologisk forbindelse omkring bækken, og at lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanen.

Økologiske forbindelser som
ændres med tillæg nr. 3 til
Kommuneplan 2015.
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Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

2.2.017.E
Kassø
Ubebygget område.

Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv i miljøklasse
3-5 med tilhørende service-, administration-, logistik- og forsyningsfunktioner, som er nødvendige for virksomhedens drift.

Bebyggelsesprocent maks. 50.
Bygningshøjde maks. 15 m.

Plan- og zonestatus
Gældende lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 88.
Landzone og byzone.

Endvidere højspændingstekniske
anlæg, nødstrømsanlæg og anlæg til varmegenvinding.

Rammeområder, jf. Kommuneplan
2015.
Kommuneplantillæg nr. 3 vedrører
2.9.005.V og del af det åbne land
der
ikke
hidtil
har
været
rammeplanlagt.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er
vedtaget
af Aabenraa byråd den 6. april 2017.
Forslaget er offentliggjort den 6. april 2017
Pbv

Thomas Andresen 		
Borgmester			
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Niels Johannesen
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.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3, Aabenraa Kommune
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, KME (Kultur, Miljø & Erhverv) i
samarbejde med COWI.
Offentliggjort den 6. april 2017.
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Geodatastyrelsen og Aabenraa Kommune.
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved
henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aarbenraa
Tlf. 73 76 76 76
plan@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk

