
Indkaldelse af ideer og forslag til:
Ny daginstitution ved 
Lyreskovskolen 

Ideer og forslag mv. skal sendes til plan@aabenraa.dk inden d. 2. oktober 2018. Har du 
spørgsmål, kan du henvende dig til: Kasper Espersen, Byplanlægger, tlf. 7376 6264.

Der er truffet beslutning om at igangsætte 
planlægningen for etablering af en ny integreret 
daginstitution i Bov og Kruså nær Lyreskovskolen. 
Institutionen bliver en sammenlægning af Kruså 
Børnehus, Kornblomsten og Vestermarkens Børnehus. 

I forbindelse med etableringen af institutionen 
er der behov for at foretage en justering af 
kommuneplanrammerne. Forud for planlægningen 
indkaldes derfor ideer, forslag og bemærkninger, jf. 
planlovens § 23c.

I forbindelse med planlægningen for en ny integreret 
daginstitution foreslås det at udvide rammeområdet 
3.1.063.D for at sikre tilstrækkelige og velfungerende 
udendørs opholdsarealer for Lyreskovskolen og den 
nye daginstitution samt at sikre stærkere kobling 
mellem Lyreskovskolen, daginstitutionen, fremtidige 
udstykninger og de rekreative faciliteter omkring 
området. Planlægningen vil medføre indskrænkning af 
rammeområde 3.1.073.N, 

Hovedspørgsmål
Hovedspørgsmålene, som kommunen ønsker besvaret, 
er:

1. Er der særlige hensyn der skal tages højde for ved
placeringen og udvidelse af området til offentlige
formål mod nord?

2. Er der særlige hensyn i forhold til sammenhængen
med nyudstykninger og udendørs opholdsarealer
for institutionerne?

3. Er der særlige hensyn, der skal tilgodeses i forhold
til sammenhængen mellem institutionerne og de
omgivne rekreative arealer og disses funktioner?



Planforhold
Inden for dele af planområdet gælder lokalplan nr. 60.
Lokalplan nr. 60 omfatter Lyreskovskolen og et område 
til udstykninger nord for skolens arealer. LP nr. 60 
danner afsæt for den fremtidige planlægning i og 
omkring området.
Kommuneplan 2015
Rammeområde 3.1.063.D - Byzone
Udlagt til offentlige formål herunder til offentlige eller 
private institutioner som Kirke, skole, daginstitution, 
sportsplads og lign. Rammen omfatter Lyreskovskolen, 
Skolens udendørsfaciliteter samt funktioner til 
rekreative- og fritidsformål.
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Eksisterende forhold Rammeområde 3.1.063.D og 
3.1.073.N

Forslag til udvidelse af rammeområde 3.1.063.D og 
indskrænkning af rammeområde 3.1.073.N.

Rammeområde 3.1.073.N - Landzone
Rammeområde 3.1.073.N er udlagt til rekreativt 
grønt område til Jordbrugs- og rekreative formål og 
anvendes til jordbrugsformål. Rammeområdet er ikke 
omfattet af en lokalplan, men grænser op til Lokalplan 
nr. 60.Landzone

Se rammernes fulde indhold på: 
www.kommuneplan.aabenraa.dk
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Illustrationsplan
Illustrationsplanen udtrykker det oplæg til placering, som har 
været drøftet forud for igangsætningen af planlægningen for 
en kommende integreret daginstitution. Tegningen udtrykker 
de forventede kvadratmeter til disponering. Derudover er 
markeret hvilke øvrige arealer, der kan/skal inddrages, 
som potentielle fremtidige udvidelsesmulighed og udendørs 
opholdsarealer for daginstitution og skole. Illustrationsplanen 
er alene vejledende og ikke udtryk for bygningsens konkrete 
fremtidige udformning eller placering. 

Illustrationsplan

Signatur
VEJADGANG

PLANLAGTE STIER

EKSISTERENDE STIER

NY INSTITUTIONSVOLUMEN
- IKKE UDTRYK FOR FORM ELLER PLACERING

MULIG UDVIDELSE AF UDENDØRS 
OPHOLDSAREALER

NØDVENDIGE UDENDØRS 
OPHOLDSAREALER

ANSLÅEDE NØDVENDIGE P-AREALER
- IKKE UDTRYK FOR PLACERING

KENDSKAB TIL JORDFAST 
FORTIDSMINDE


