Forslag
Tillæg til Vækststrategi 2016-28
Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder
i kystnærhedszonen
Oﬀentlighedsperiode: X. måned 20XX - X. måned 20XX.
Klagefrist for beslutning om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. X. måned 20XX.

Forord

Aabenraa Kommune har i 2016 vedtaget Sund Vækst - Vækststrategi
2016-28. Strategien er en samlet bosætnings- og erhvervsstrategi og
den udgør samtidig kommunens planstrategi. Dette tematillæg tager
afsæt i de tilkendegivelser og politiske udsagn som findes i vækststrategien. På et overordnet plan betyder det, at…
…vores udgangspunkt for vækst er, at der sker noget i Aabenraa Kommune, og vi er godt på vej. Det sker, fordi vi udfordrer fremtidsscenarierne og tror på potentialerne. Vi skal dog ikke læne os tilbage nu og
hvile på laurbærrene. Det er nu, vi skal være særligt opmærksomme på
mulighederne for vækst, gribe chancerne og forfølge dem. (Sund Vækst Vækststrategi 2016-28 s. 9).

Aabenraa Kommune har helt særlige kvaliteter i de kystnære områder,
hvor landskab og fjorde giver flotte udsigter og masser af rum for naturoplevelser. Samtidig rummer kysterne et uudnyttet potentiale i forhold til bosætning og turisme. Det er en vigtig afvejning af hvorledes de
kystnæreområder skal benyttes og samtidig beskyttes.
Med respekt for natur og landskab ønsker Byrådet at udpege både nye
sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen for at
skabe vækst og udvikling i Aabenraa Kommune.
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Indledning
På baggrund af en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er den danske planlov blevet moderniseret. Den moderniserede planlov er trådt i kraft den 15. juni 2017.
Intentionen med moderniseringen er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling
samtidig med, at der værnes om landskaber, natur og miljø. Den moderniserede planlov giver blandt andet landets kystkommuner mulighed for
at udpege særlige udviklingsområder og udpege eller omlægge sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er en 3 km
bred planlægningszone langs landets kyster, hvor der skal tages særlige
hensyn til den kystnære beliggenhed.
For både udpegning af udviklingsområder og sommerhusområder
gælder, at dette sker gennem et landsplandirektiv, der udstedes på
baggrund af ansøgninger fra den enkelte kommune. Kommunernes ansøgning skal baseres på en konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet og på en kommuneplanstrategi. Byrådet ønsker at udnytte de
nye muligheder i den moderniserede planlov for udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder. Derfor er der udarbejdet
dette tematillæg til den gældende Vækststrategi 2016-28 ”Sund Vækst”,
hvori der udpeges udviklingsområder og omlægges sommerhusområder.
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Proces
Forslag til Temaplanstrategi for
sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - tillæg til
Vækststrategi 2016-28 er vedtaget af byrådet i Aabenraa Kommune den 28. juni 2017.
Temaplanstrategien er fremlagt til
oﬀentlig debat fra den 29. juni til
den 25. august 2017.
Alle bemærkninger til strategien
kan indsendes til
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Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
eller på mail til:
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Aabenraa

4

plan@aabenraa.dk
Temaplanstrategi for sommerhusog udviklingsområder i kystnærhedszonen udgør grundlaget for
Aabenraa Kommunes ansøgning til
Erhvervsministeren om udpegningen af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder.
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Kommunernes ansøgninger behandles og omsættes til et landsplandirektiv, der udstedes af
Erhvervsministeren tidligst i efteråret 2018.
De kommunale ønsker, der medtages i landsplandirektivet skal
efterfølgende indarbejdes i den
kommunale planlægning, hvor
områderne igen udlægges i oﬀentlig høring.

Ønsker til udviklingsområder
og sommerhusområder
1: Løjt Kirkeby
2: Loddenhøj
3: Dyrhave
4: Skarrev
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5: Hostrupskov
6: Krusmølle
7: Stubbæk
8: Kollund - Sønderhav

- Kystnærhedszone

5

Sommerhusområder
Almindeligvis er det ikke muligt for Danmarks kystkommuner at udlægge arealer til nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen, idet
bevarelsen af den danske kystlinje er en klar nationalpolitisk prioritering.
Med vedtagelsen af den moderniserede planlov, har de danske kystkommuner dog fået en unik mulighed for at udlægge nye sommerhusområder eller omplacere eksisterende områder til nye og mere attraktive
placeringer. Kommunerne skal ansøge staten om omplacering og nyudlæg, hvorefter staten med den moderniserede planlov på landsplan har
mulighed for at udpege 6000 nye grunde, under forudsætning af, at der
udtages 5000 grunde.

Blik fra Aabenraa ud mod Skarrev
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Sommerhusområder skal understøtte
turismen
Turistorganisationerne i Aabenraa,
Haderslev, Sønderborg og Tønder
samarbejder om at fremme turismen i Sønderjylland igennem
partnerskabet Destination Sønderjylland. Visionen for Destination Sønderjylland er at være den
mest attraktive feriedestination
i Danmark for gæster, der søger
autentiske oplevelser indenfor temaerne historie, mad og natur.
Aabenraa Kommunes placering
giver os en unik position: Som
Danmarks væsentligste grænsekommune og som en del af den
dansk-tyske grænseregion. Kultur,
tradition og historie giver en særlig samhørighed og danner rammen om de potentialer, der er i
grænseregionen. Vi har en forståelse for det tyske, og omvendt er

der et særligt forhold til Danmark
i det nordtyske, især som feriedestination. Metropolen Hamborg og
Flensborg ligger i vores baghave
og giver unikke muligheder for
vækst og turisme.
I forbindelse med at styrke turismepotentialet, spiller varierede og
attraktive overnatningsmuligheder
en central rolle. Fra 2010-2016
er der sket en stigning antallet af
overnatninger i feriehuse i Aabenraa Kommune på 22 %. For de fire
kommuner inden for Destination
Sønderjylland er dette tal på 33
%. Der er altså en stigende efterspørgsel på at leje sommerhuse
i området. Især efterspørges der
større og nye sommerhuse med
en attraktiv placering ved strande
og havnemiljøer.

Når vi sammenligner med andre
kystkommuner svarer antallet af
sommerhuse i Aabenraa Kommune ikke til kommunens størrelse
eller lange kyststrækning. Vi vil
derfor arbejde for at øge overnatningskapaciteten i Aabenraa
Kommune for at tiltrække endnu
flere lokale, nationale og internationale turister. Derfor ønsker vi at
udlægge nye sommerhusområder
og kun tage et mindre ubebygget
areal ud af rammerne. Vi ønsker
også, at de nye sommerhusområder skal understøtte den lokale
vækst under hensyntagen til vores
landskab og natur.

Turistområde
Campingplads
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Eksisterende sommerhusområder
I Aabenraa Kommune er der omkring 875 sommerhuse, hvoraf
langt de fleste er beliggende i attraktive områder ved kysten. Der
findes således fem rammeområder, der er udlagt til sommerhuse
i Kommuneplan 2015 på fire lokaliteter langs kysten. Bortset fra
ét areal, er alle sommerhusområderne enten fuldt udbyggede eller
byggemodnede.

Kollund
Sandskær

Skarrev
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Loddenhøj

Område der udtages

Arealet, der endnu ikke er byggemodnet, er en del af sommerhusområdet ved Loddenhøj og
udgør dettes vestligste del. Den
vestligste del af rammen ønsker
Aabenraa Kommune og arealets grundejer at tilbageføre fra
sommerhusområde til landzone.

Grundejeren ønsker således ikke
at området udstykkes til sommerhuse, hvorfor det kan betragtes
som uaktuelt. Området er ikke
udpeget i et gældende landsplandirektiv.

Den del af rammen der udtages
er på ca. 2,5 ha. Med en grundstørrelse på minimum 1200 m2
og arealforbrug til fællesarealer,
lokal afledning af regnvand kunne
området have indeholdt omkring
15-20 grunde.
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Ønsker til nye sommerhusområder
Nye sommerhusområder skal
placeres efter sammenhængende turistmæssige overvejelser. I
Aabenraa Kommune er udpeget to
sammenhængende turistområder.
Se kortet på side 7. Det ene dækker hele kyststrækningen ud mod
Flensborg Fjord og hænger sammen med Sønderborg Kommunes
turistområde. Det andet hænger
sammen med Haderslev Kommunes turistområde og strækker
sig fra Genner Bugt, ud over Løjt

Land og ender på sydsiden af
Aabenraa Fjord øst for området
omkring Krusmølle. Turistområder
er områder, der har koncentrationer af overnatningsmuligheder.
Inden for nærområdet er der forskellige aktiviteter og muligheder
for oplevelser, herunder naturoplevelser.
Aabenraa Kommune ønsker at understøtte aktiviteterne og oplevelsesmulighederne ved at udlægge

sommerhusområder i forbindelse
med eksisterende sommerhusområder inden for turistområderne.
Byrådet peger derfor på tre områder, hvor kommunen ønsker at
udlægge flere sommerhusgrunde;
Kollund Østerskov, Skarrev og
Loddenhøj. En screening af områdernes påvirkning på natur-,
miljø- og landskabsmæssige interesser findes i bilag.

1

2

Ønsker til sommerhusområder
1: Loddenhøj
7: Skarrev
8: Kollund Østerskov
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Nyt sommerhusområde

Kollund Østerskov
Kollund Østerskov ligger smukt
ved Flensborg Fjord og har
campingplads og eksisterende
sommerhusområde placeret ved
kysten. Fra Fjordvejen og Gendarmstien kan fjordens og skovenes store rekreative værdi opleves. Det historiske grænseområde
er en af Destination Sønderjyllands større turistattraktioner, der
er populært for såvel nordtyske
som skandinaviske turister pga.
grænsen og områdets gourmetrestauranter.
Nærheden til Kruså, Padborg og
Flensborg giver gode handelsmuligheder i området. Yderligere
sommerhuse i området vil således kunne understøtte den lokale
vækst i grænseregionen.
I forlængelse af det mindre eksisterende sommerhusområde
ønsker Aabenraa Kommune at
udlægge et areal til sommerhusområde. Arealet er ca. 10 ha og
ligger højt i terræn i forhold til
kysten.

Med en grundstørrelse på minimum 1200 m2 og arealforbrug til
fællesarealer, lokal afledning af
regnvand og med en respektafstand til skovbrynet, kan området
indeholde omkring 50-75 grunde.

ca. 10 ha
50-70 sommerhusgrunde
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Nyt sommerhusområde

Skarrev
Skarrev ligger på nordsiden af
Aabenraa Fjord og består af et
sommerhusområde og en campingplads med børnevenlig badestrand, cykel- og gåruter og mulighed for at dyrke vandsport. Der
blev i sommeren 2014 vedtaget
lokalplan for nye grunde i området, der sidenhen er blevet bebygget med omkring 10 nye sommerhuse, hvilket vidner om områdets
attraktivitet. Området ligger tæt
på Aabenraa og Løjt Kirkeby og vil
med en udvidelse være med til at
fremme handelslivet og den lokale
vækst her.
Umiddelbart øst for det eksisterende sommerhusområde, ligger
en kommuneplanramme til ferieog fritidsformål i form af campingplads (A). Rammen er uudnyttet
og ønskes omdannet til sommerhusområde. Endvidere ønskes der
udlagt yderligere et areal mod øst
(B). Arealet er samlet set ca. 5,5
ha, hvoraf ca. 0,5 ha er fredskov.
Området ligger forholdsvist højt i
terræn.
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Med en grundstørrelse på minimum 1200 m2 og arealforbrug til
fællesarealer, lokal afledning af
regnvand samt bibeholdelse af
fredskoven kan området indeholde
omkring 30-45 grunde.

ca. 5,5 ha
30-45 sommerhusgrunde
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Nyt sommerhusområde

Loddenhøj
På det naturskønne Løjt Land ligger Loddenhøj der består af cirka
250 sommerhuse, en feriekoloni
og en campingplads. Sommerhusene er opført i flere perioder fra
1960’erne og frem til nu. Området
ved Loddenhøj udgør sammen
med sommerhus- og campingområdet ved Sandskær mod nord et
sammenhængende turismeområde. Syd for Loddenhøj er der
endvidere udlagt et areal til en ny
campingplads. I området mellem
sommerhusområdet ved Loddenhøj og sommerhusområdet ved
Sandskær ligger Løjt Golfbane
samt Barsø landing med færge til
Barsø.
Aabenraa Kommune ønsker at
udvide sommerhusområdet mod
nord for at styrke sammenhængen
mod Sandskær og de rekreative
aktiviteter her. Arealet er på ca.
4,5 ha og ligger forholdsvist højt i
terræn i forhold til kysten.

Med en grundstørrelse på minimum 1200 m2 og arealforbrug til
fællesarealer samt lokal afledning
af regnvand kan området indeholde omkring 25-40 grunde.

ca. 4,5 ha
25-40 sommerhusgrunde
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Udviklingsområder

Den nye planlov giver kommunerne mulighed for at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Det er hensigten, at udviklingsområderne
skal give kommunerne bedre muligheder for at planlægge for udvikling
af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg. Det handler om arealer til nye boliger, nye virksomheder eller udvidelse af eksisterende virksomheder og udvikling af turistfaciliteter.
Kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne vil fortsat være en
planlægningszone, hvor kommunalbestyrelsen kan planlægge for byer,
virksomheder og anlæg efter de gældende regler i planloven.
Planloven og de tilhørende vejledninger stiller en lang række krav til udpegningerne af udviklingsområderne. De nye områder kan som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet og må ikke
indeholde særlige landskabs, natur- og miljøinteresser. En screening af
de konkrete områders påvirkning på natur-, miljø- og landskabsmæssige
interesser findes i bilag.
14

Kig fra Hostrupskov ud på fjorden
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Udviklingsområder skal skabe attraktive
bosætningsmuligheder og ﬂere oplevelser
I Aabenraa Kommune har vi byer i
bevægelse. Det er overskriften på
et af tre spor i Sund Vækst. Her
beskrives, at både hovedbyen og
de mindre lokalbyer, landsbyer og
landområder skal udvikle sig for
at være attraktive for nuværende
beboere og tilflyttere. Og de skal
udvikle sig som hinandens forudsætninger, hvor tilbud, oplevelser,
bomuligheder, arbejdspladser mm.
supplerer hinanden, for at kommunen samlet set er attraktiv at
flytte til og bo i.
Vi arbejder for, at byerne i Aabenraa Kommune er livskraftige bosætningsbyer. Og det er netop
formålet med at udpege udviklingsområder; at skabe attraktive
bosætningsmuligheder i kommunens kystnære områder.
Aabenraa Kommune har i foråret
2017 vedtaget ny Kultur & Fritidspolitik, hvor det under indsatsområdet land, vand og friluftsliv er
bekrevet, at vi vil sætte fokus på
det særlige ved vandet, det kystnære område, øerne og de muligheder, der byder sig ved havne og
på strande. Vi vil udvikle en bred
vifte af åbne aktiviteter på og ved
vandet for at give borgere og besøgende mulighed for at opleve
naturen, historien og kulturen.
Samtidigt ser vi sunde fødevarer
som del af en voksende oplevelsesøkonomi, der kan udgøre et
særligt turistmål. Dette er baggrunden for at udpege et udviklingsområde i kystnærhedszonen
til udvikling af turistfaciliteter med
et særligt potentiale for natur- og
madoplevelser.

2
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Ønsker til udviklingsområder
1: Stubbæk
2: Løjt Kirkeby
3: Kollund-Sønderhav-Rønshoved
4: Dyrhave
5: Hostrupskov
6: Krusmølle
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Politiske ønsker for udviklingsområder
inden for strandbeskyttelseslinjen
Byrådet ønsker fortsat at arbejde
for, at udvalgte områder inden for
strandbeskyttelseslinjen kan udvikles til attraktive byggegrunde
tæt på Aabenraa by. Det er arealer, der ligger i tilknytning til eksisterende boliger og som derfor
kan betragtes som huludfyldning.

Samtidigt er det fortsat et ønske
at udvikle de kystnære områder
og øerne i forhold til turismepotentialet.
Med modernisering af planloven er
der dog ikke lempet på reglerne
vedr. udlæg af boliger eller udvik-

ling af turistfaciliteter inden for
strandbeskyttelseslinjen, hvilket
betyder at arealerne for nuværende ikke kan udpeges som udviklingsområder i kystnærhedszonen.

På Okseøerne i Flensborg Fjord ønskes
der udvikling af turistfaciliteter.

Øst for Hostrupskov ønskes der mulighed for opførelse af boliger som huludfyldning ved en nuværende rasteplads
og langs Strandgade.
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De enkelte områder
Under overskriften Byer i bevægelse peger Byrådet på udviklingsområder omkring bosætningsbyerne Løjt og Stubbæk, på bæltet
omkring Kollund og Sønderhav
som naturskønt og attraktivt til
boliger forenet med turisme og
endeligt på øgede bosætningsmuligheder i nærheden af Aabenraa

med arealer i de attraktive områder Dyrhave og Hostrupskov.
Byrådet udpeger desuden et udviklingsområde, der rummer potentiale til at udvikle eksisterende
turistfaciliteter, nemlig området
omkring Krusmølle.

Udviklingsområderne Løjt, Stubbæk, Kollund-Sønderhav-Rønshoved og Dyrhave har en overordnet
karakter og der peges ikke på
specifikke arealer på nuværende
tidspunkt. For områderne Hostrupskov og Krusmølle er der tale
om en mere konkret udpegning.
Se oversigt s. 15.

Lokalbyerne Stubbæk, Løjt og
bæltet omkring Kollund-Sønderhav-Rønshoved
Stubbæk er lokalby i kommunens
bymønster, med ca. 1200 indbyggere, skole og en række oﬀentlige
institutioner samt enkelte mindre
butikker. Boligudbygningen er de
senere år foregået i Sejsbjergområdet. Et areal nordøst for byen
på ca. 5 ha indgår i Kommuneplan
2015 som potentielt fremtidigt
område til byzone til boligformål.
Som udviklingsområde vurderes
det, at der ligeledes er udviklingsmuligheder i resten af bæltet omkring byen.

Løjt Kirkeby er lokalby i kommunens bymønster, med knap 2300
indbyggere. Løjt Kirkeby er en
attraktiv bosætningsby, som har
en fin beliggenhed på det naturskønne Løjt Land og samtidig tæt
på Aabenraa by. Byen har skole,
andre oﬀentlige institutioner og
indkøbsmuligheder. Der er i 2016
vedtaget en udviklingsplan for
Løjt Kirkeby og der arbejdes i øjeblikket med en områdefornyelse.
Som udviklingsområde vurderes
det, at der er udviklingsmuligheder den nordlige del af byen, som
er omfattet af kystnærhedszonen.
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Kollund – Sønderhav –
Rønshoved Kollund er lokalby i
kommunens bymønster. Området
består af Kollund by og bebyggelsen Kollund Østerskov, der
ligger ca. 1 km øst for Kollund.
Samlet set er der ca. 1300 indbyggere, skole og en række andre
funktioner. Langs kysten ud mod
Flensborg Fjord fortsætter bosætningen i de mindre byområder
Sønderhav og Rønshoved. Byerne
i bæltet ligger smukt på nordsiden
af Flensborg Fjord. Langs fjorden
løber Fjordvejen. Gendarmstien
og skovene langs fjorden har stor
rekreativ værdi. Byrådet ønsker at
udpege hele bæltet langs fjorden
som udviklingsområde med potentiale for øget bosætning der går
hånd i hånd med turisme.

Udviklingsmuligheder omkring
Aabenraa by
I og omkring Aabenraa by opleves
en stor interesse for at bygge nyt,
mens der er et meget begrænset udbud af byggegrunde i selve
Aabenraa by, på trods af arbejdet
med fortætning. Aabenraa har
begrænsede udviklingsmuligheder,
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bl.a. fordi byen er indrammet af
naturskønne områder med grønne
kiler og fjorden. Derfor ønsker Byrådet at udvide mulighederne for
at bygge øst for byen, henholdsvis
nord for byen i Dyrhave og syd for
i det attraktive Hostrupskov, som
oplever en stor tilvækst i disse år.

Dyrhave er et mindre boligområde, udstykket og udbygget i slutningen af 60’erne og 70’erne. Med
udsigt til fjorden og store grunde
er området attraktivt og Aabenraa
Kommune får jævnligt forespørgsler på mulige nyudstykninger.
Derfor ønskes området udpeget til
udviklingsområde med mulighed
for boliger.
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Hostrupskov er et større boligområde, med huse fra flere perioder. Parcelhusområdet består
af gamle fiskerhuse og sommerboliger, der er overgået til boliger, udstykninger fra 60’erne og
70’erne og en etape påbegyndt i
starten af 00’erne. Der peges på
et konkret område, der indgår i
Kommuneplan 2015 som areal til
potentiel fremtidig byzone. Med de
nye muligheder i kystnærhedszonen ønsker Aabenraa Kommune at
udpege arealet til udviklingsområde med mulighed for boliger.

Turistfaciliteter
Krusmølle ved Felstedskov er i
dag indrettet med selskabslokale,
café, butik, værksteder med bl.a.
lysstøberi og keramik samt kildevandstapperi m.v. Aktiviteterne er
indrettet i tiloversblevne driftsbygninger. For at sikre en fortsat ud-

vikling af aktiviteterne forventes
det, at der udarbejdes en lokalplan for området.
Byrådet ønsker dog også at udvide
den eksisterende kommuneplanramme og give nye muligheder for
udvikling af turistfaciliteterne og
derfor udpeges området til udviklingsområde.

Området ligger inden for kommuneplanens udpegning til turistområde. Området fastholdes i landzone ved lokalplanlægning.
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Opmærksomhedsområder
ved konkret udpegning
Det er som udgangspunkt ikke
muligt at udpege sommerhusområder hvor der er særlige natur- og landskabsinteresser. Dette
gælder også for udpegningen af
udviklingsområder, hvor der endvidere også skal tages hensyn til
miljøinteresser. Som beskrevet
kan sommerhus- og udviklingsområderne heller ikke ligge inden for
strandbeskyttelseslinjen.
Aabenraa Kommune benytter
allerede udlagte interesseområder for natur, landskab og miljø

samt igangværende arbejde med
udpegning af naturområder og
økologiske forbindelser, herunder
foreløbigt forslag til Grønt Danmarkskort som udgangspunkt for
udpegningerne.

Hvad skal vi tage hensyn til?
Udpegning af det konkrete sommerhus- eller udviklingsområde
vil ske efter dialog med borgere,
virksomheder og interesseorganisationer. Input fra planstrategiens

oﬀentlige debat vil bidrage til at
kvalificere hvordan og hvor sommerhus- og udviklingsområder
ønskes udpeget.
Forslag til de konkrete udviklingsområder bliver politisk behandlet
efter planstrategiens oﬀentlige
debat. Allerede nu kender vi til en
række forhold som vil påvirke forslag til afgrænsning af udviklingsområder og som der skal tages
hensyn til. De er beskrevet herunder og kortene er vist i bilag.

Naturinteresser
Følgende naturinteresser indgår i
udpegningen af et foreløbigt Grønt
Danmarkskort for Aabenraa Kommune:

Tønder Kommune

 Natura 2000
 Fredede områder

Aabenraa

 Økologiske forbindelser
(KP15)
 Poten elle økologiske forbindelser (KP15)
 Områder med særlige naturbesky elsesinteresser
(KP15)

Sønderborg Kommune

 Poten elle naturområder
(KP15)
Alle kommuner er forpligtigede
til at udarbejde et endeligt Grønt
Danmarkskort parallelt med den
endelige udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen.
En screening af de konkrete områders påvirkning på naturinteresser
findes i bilag. For de mere overordnede områder vil ovenstående
parametre være afgørende i en
endelig udpegning.
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Tyskland

Den nærmere planlægning for
de endelige udpegninger vil også
skulle redegøre for hensyn til beskyttet natur i henhold til Natur-

beskyttelseslovens § 3, bygge- og
beskyttelseslinjer ved strande,
søer, åer, skove, kirker og fortidsminder samt bilag IV-dyrearter.
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Landskabsinteresser
Følgende landskabsinteresser
ligger foreløbigt til grund for
screeningen af de konkrete områders påvirkning på landskabsinteresser:

Tønder Kommune

 Bevaringsværdige landskaber (KP15)

Aabenraa

 Større sammenhængende
landskaber (KP15)
 Værdifulde geologiske områder
Aabenraa Kommune har ikke en
egentlig landskabskarakteranalyse at bygge udpegningerne på.
De eksisterende udpegninger er
overtaget fra Sønderjyllands Amt
og langt størstedelen af kystnærhedszonen er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan
2015. Formålet med udpegningen
er dog ikke, at der ikke må ske
udvikling i de udpegede områder,
men at sikre en ekstra opmærksomhed og blik for landskabet i
planlægningen. Aabenraa Kommune ønsker at kvalificere landskabsudpegningerne parallelt med den
endelige udpegning af sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Sønderborg Kommune

Tyskland

Tønder Kommune

Miljøinteresser
Der er i vejledning til udpegning
af udviklingsområder ikke angivet
mere præcist hvilke miljøhensyn
der skal tages i forhold til udpegningen. Overordnet set er det to
kategorier; geografiske områder,
der kan blive påvirket af en ændret anvendelse (indvindingsoplande, NFI og OSD) og forhold der
kan påvirke en potentiel fremtidig
ændret anvendelse (og omvendt)
såsom støj, risikovirksomheder,
eksisterende landbrug, vindmøller
mv.

Aabenraa

Sønderborg Kommune

Der redegøres for disse forhold i
en nærmere planlægning.
En screening af de konkrete områders påvirkning på miljøinteresser
findes i bilag.

Tyskland
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Formalia
Revisionsbeslutning
Byrådet har med vedtagelse af Sund Vækst – Vækststrategi 2016-28
besluttet at revidere dele og temaer i Kommuneplan 2015. Der ændres
ikke på den beslutning ved vedtagelse af nærværende temaplanstrategi.

Planlægning siden sidst
Aabenraa Kommune vedtog d. 22. februar 2017 Kommuneplan 2015 endeligt. Siden kommuneplanens vedtagelse er der vedtaget 2 lokalplaner
Derudover er der fremsat 6 forslag til kommuneplantillæg og 5 forslag til
lokalplaner.

Sammendrag af miljøscreening
Ifølge Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) skal planer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Den første fase af en miljøvurdering består af en
screening, hvor der vurderes, om der skal udarbejdes en egentlig miljørapport om planens påvirkning på miljøet.
Temaplanstrategien for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen er screenet for så vidt angår udpegningen af konkrete områder. Det vil sige, at udpegningerne til sommerhuse er screenet samt de
to konkrete udpegninger til udviklingsområder ved Hostrupskov og Krusmølle. Idet de resterende udpegninger ikke på samme måde fastlægger
rammer for arealanvendelse, er de ikke omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer.
Der foreligger ikke konkrete projekter for områderne eller bestemmelser om bebyggelseshøjde- eller procent i kommuneplanrammer, der kan
benyttes i vurderingen. Screeningerne er derfor udført på et overordnet
plan i overensstemmelse med temaplanstrategiens overordnede udpegninger. Der foretages endnu en screening af områderne på et mere
detaljeret niveau, såfremt disse udpeges i kommuneplanrammer og ved
evt. fremtidig lokalplanlægning for områderne. Screeningerne kan findes
i bilag.
Det vurderes, at temaplanstrategiens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes miljøvurdering for planen.
Afgørelsen oﬀentliggøres sammen med forslaget til temaplanstrategien
og kan påklages inden 4 uger fra oﬀentliggørelsen af forslaget. Se udførlig klagevejledning på side 23.
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Klagevejledning
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM) - LBK
nr 448 af 10/05/2017 kan der
klages over afgørelsen om ikke at
udarbejde miljøvurdering.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- Fødevareklagenævnet.
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.
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