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Forslag

AABENRAA KOMMUNE

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 for
Aabenraa Kommune
Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplanen 2015 for Aabenraa Kommune er
udarbejdet, fordi forslag til Lokalplan nr. 98 ikke er i overensstemmelse med
kommuneplanen.
Med tillæg nr. 8 ændres følgende: Et nyt rammeområde 1.1.069.E erstatter del af rammeområde 1.1.024.E og 1.1.043.F; Rammeområde 1.1.024.E
udvides til at omfatte del af 1.1.043.F. Det nye rammeområde ligger langs
Skibbroen/Kystvejen og muliggør lettere erhverv i det forrige rekreative område med henblik på at sikre et bufferzone mellem by og havn.
Rammeområde 1.1.043.F samt Lokalplan nr. 68 blev udarbejdet og vedtaget
for at muliggøre en ny byhavn ved eksisterende jollehavn fordi, at Aabenraa
Havn ønskede at opfylde Sydhavnsbassinet. Nu opfyldes kun ca. 1/5 del af
Sydhavnsbassinet samt bådene i bassinet får et nyt opholdssted i Nyhavn.
Sydhavnsbassinet skal fortsat benyttes til havneerhverv. Derfor går en del af
rammeområde 1.1.043.F tilbage til havneerhverv, og jollehavnen sikres at
kunne fortsætte med Lokalplan nr. 98.
Det nye rammeområde 1.1.069.E har til hensigt at virke som bufferzone
mellem by og havn. Dertil ønsker Aabenraa Havn med området at give kontorvirksomheder med relation til havneerhvervet mulighed for at rykke tættere på havnen. Således er bufferzonen i udgangspunktet tiltænkt havnerelaterede kontorvirksomheder.
Foroffentlighed
Der er forud forslaget indkaldt til idéer og forslag for området i perioden fra
d. 25. januar til d. 8. februar 2017, hvor der indkom ni høringssvar; ét fra
Erhvervsstyrelsen og otte fra borgere.
Erhvervsstyrelsen gør i korte træk kommunen opmærksom på, at det er en
statslig interesse at forebygge konflikter mellem støjbelastede arealer og
arealer til støjfølsom anvendelse. Dertil er der statslig interesse i, at der ikke
sker uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav; herunder hensyn til areal anvendelse,
drift og udvidelse.
Borgernes forslag og idéer til rammeområdet omhandler i grove træk, at
området skal omdannes til rekreativt område med mulighed for sociale og
kulturelle aktiviteter samt bevaring af havnemiljøet; herunder at bevare fiskehuset og den nyere tilbygningen til den gamle vandflyverskole/kvægeksportsstalde. Dertil er konkrete ønsker til området om 1) at rammen udvides
til at omfatte pieren mellem Sydhavn og Gammelhavn, 2) at der i området
er lavt byggeri, 3) at området nord for Søndre Havnevej i størst mulig omfang friholdes for byggeri og 4) at Sydhavnsbassinet hverken delvis eller helt
fyldes op.
På baggrund af de statslige interesser i området som Erhvervsstyrelsen
peger på, er det ikke muligt at omdanne området til et rekreativt område.
Dertil er det ikke hensigtsmæssigt at udvide rammen til at omfatte pieren
mellem Sydhavn og Gammelhavn, da der også er statslig interesse i mulighederne for den eksisterende virksomhed i det område.
Miljøvurdering
Der er foretaget en samlet miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune og Lokalplan nr. 98 – Skibbroen/
Sønderjyllandskajen. Miljøvurderingen er offentliggjort sammen med de to
forslag.
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Ved Skibbroen/Kystvejen
Kommuneplanramme nr. 1.1.069.E
Nuværende anvendelse
Bådesalg, havnekiosk og diverse mindre erhvervslokaler.
Områdets anvendelse
Erhvervsområde.
Specifik anvendelse
Lettere erhverv i form af kontor og administration. Restauration og mindre butikker, jf. Planlovens § 5o som
fiskehandel, kiosk og proviantering. Samlet bruttoetageareal til butikker maks. 400 m2. Maks. butiksstørrelse
200 m2.
Særlige bestemmelser
Ingen.
Bebyggelsesforhold
Samlede etageareal maks. 16.000 m2.
Etageantal maks. 3 etager mod Mølleåen, maks. 1 etage umiddelbart vest og nordvest for Sydhavnsbassinet
og maks. 4 etager i det resterende område.
Bebyggelseshøjde maks. 16,5 meter.
Miljøforhold
Lokalplanlægning
Gældende: Lokalplan nr. 68 og 69.
Forslag: Lokalplan nr. 98.
Zonestatus
Byzone.
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 er vedtaget af Aabenraa Byråd
den XX. måned 2017.
Forslaget er offentliggjort den XX. måned 2017.
Pbv.
Thomas Andresen
Borgmester
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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.
Det gør du ved at oprette en klage i Klageportalen. Indgang til Klageportalen
findes via www.borger.dk eller www.virk.dk.
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. En klage anses for at være indgivet, når den
er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen.
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
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Tillæg nr. 8 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

