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OPSAMLINGSNOTAT
Proces
Forslaget til temaplanstrategi er udarbejdet på baggrund af nye muligheder for planlægning i kystnærhedszonen jf. den moderniserede planlov, der trådte i kraft 15. juni
2017.
I debatfasen er der indkommet 34 debatsvar, heraf 18 vedr. sommerhusområder, 13
vedr. udviklingsområder og 3 generelle svar. Der er desuden indkommet ca. 665 underskrifter imod sommerhusområdet ved Kollund Østerskov.
Debatsvarene giver anledning til ændringer, som fremgår dette notat og for de enkelte
debatsvar af indstillingsnotatet.
Forslag til temaplanstrategi foreslås nu vedtaget endeligt med de nævnte ændringer.
Førend Aabenraa Kommune kan arbejde videre med planlægningen for nye sommerhus- og udviklingsområder, skal der udformes ansøgning til Erhvervsministeriet, der
senest skal være afsendt 15. oktober 2017. Efterfølgende vil Folketinget vedtage et
landsplandirektiv, der endeligt omplacerer og udlægger eventuelle nye sommerhusgrunde samt udpeger udviklingsområder.
Sommerhusområder - ansøgning
Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af muligheden for at udlægge nye sommerhusområder.
Der er udpeget tre områder i forslag til strategi i Loddenhøj, Skarrev og Kollund
Østerskov, hvor der samlet set vurderes at være plads til op til ca. 160 sommerhuse.
Eksisterende kommuneplanramme Loddenhøj anbefales reduceret mod vest på baggrund af ønske fra ejer.
Forvaltningen foreslår, at der ansøges om nyt sommerhusområde for området i Skarrev.
Forvaltningen foreslår desuden, at arealet i Loddenhøj bibeholdes i strategien, med
henblik på eventuel senere ansøgning.
Forvaltningen forslår, at arealet i Kollund Østerskov udgår af strategien og at der ikke
ansøges. Forslaget er begrundet med de vægtige landskabelige og rekreative interesser i arealet samt den store lokale modstand.

Udviklingsområder - ansøgning
Aabenraa Kommune ønsker at benytte sig af muligheden for at udpege udviklingsområder.
I debatfasen er der ikke indkommet forslag til konkrete arealer inden for de i temaplanstrategien udpegede overordnede udviklingsområder omkring Løjt, Stubbæk og i
bæltet fra Kollund-Sønderhav-Rønshoved.
Da ansøgningen kun kan omfatte konkrete, afgrænsede arealer, vil der ikke kunne
ansøges om disse som udviklingsområder. Forvaltningen foreslår dog, at områderne
bibeholdes i temaplanstrategien, så de kan danne grundlag for eventuelle konkrete
udpegninger sidenhen.
Udover de nævnte overordnede arealer er der i strategien peget på ønskede udviklingsmuligheder ved Dyrhave, nordøst for Aabenraa by.
Forvaltningen har i debatperioden besigtiget arealet med henblik på at vurdere en
eventuel afgrænsning.
Det vurderes, at der kan planlægges for boliger på den del af arealet, der ligger nord
for eksisterende bebyggelse i Dyrhave. Forvaltningen foreslår, at der ansøges om en
del af dette areal som udviklingsområde, efter nærmere dialog med ejere.
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I strategien er der derudover to konkrete udpegninger. Den ene er et nyt område til
boliger ved Hostrupskov. Forvaltningen foreslår, at der ansøges om dette areal som
udviklingsområde.
Det andet konkrete areal er et område ved Krusmølle til udvikling af turismefaciliteter.
Arealet er tilrettet i debatperioden, således arealet i strategien omfatter det areal, der
sidenhen ønskes udarbejdet lokalplan for. Forvaltningen foreslår, at der ansøges om
det tilrettede areal som udviklingsområde.
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