Forslag
Udkast v. 1.1

27. sept. 2018

Tillæg nr. 11
til Kommuneplan 2015 for
Aabenraa Kommune
Padborg Transportcenter
Offentlighedsperiode fra den xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOMMUNEPLAN 2015

AABENRAA KOMMUNE

Offentlighedsperiode
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 11 er offentliggjort den xx. xxxx 2018.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
fremsendes senest den xx. xxxxx 2018 til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk

2

TILLÆG NR. 11
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TILLÆG NR. 11 til Kommuneplan 2015,
Aabenraa Kommune
Dette kommuneplantillæg nr. 11 omfatter 14 eksisterende rammeområder i
Kommuneplan 2015 beliggende i Padborg Transportcenter øst for motorvej
E45. Alle rammeområder er udlagt til erhvervsformål.
Med kommuneplantillæg nr. 11 fastsættes nye og mere hensigtsmæssige afgrænsninger og indholdsbestemmelser, der sikrer udbygningsmulighederne i
området, samtidig med at antallet af rammeområder reduceres til 7 erhvervsområder. Derudover indgår rammeområde 3.1.032.E for jernbaneområdet på
grund af tekstmæssige ændringer.
Inden for de enkelte rammeområder kan der etableres erhverv i miljøklasse
henholdsvis 1-3, 2-5 og 3-6. Tilsvarende gradueres byggemulighederne således at den maksimale bygningshøjde fastsættes til maksimalt henholdsvis 12,
16 og 32 meter, mens bebyggelsesprocenten fastlægges til henholdsvis 50 og
75 for de enkelte områder.
Med områdeinddelingen planlægges virksomheder med de mindste miljøpåvirkninger og mindste volumener nærmest de tilstødende boligområder i Padborg/Bov, mens virksomheder med de største miljøpåvirkninger og største
volumener planlægges længst fra boligområderne og tættest ved motorvej
E45.
Kommuneplantillægget indfører en retningslinje med geografisk udpegning af
en del af planområdet forbeholdt til produktions-, transport- og logistikvirksomheder mv. efter planlovens regler om produktionsvirksomheder mv.
Gældende bestemmelser om detailhandel videreføres, hvilket giver mulighed
for udvalgsvarebutikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper i
dele af området langs Industrivej.
Kommuneplantilægget ændrer endvidere på afgrænsningen af den udpegede
økologiske forbindelser i området.
Miljøvurdering af plangrundlaget
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal kommunen gennemføre en vurdering af, om lokalplanen
og kommuneplantillægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommuneplanens detailhandelsområder i Padborg.
(Lyseblå er område til særligt
pladskrævende varegrupper langs
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © ERST
Industrivej i transportcenterområdet - mørkeblå er bymidte)

Planforslagene lokalplan nr. 107 og kommuneplantillæg nr. 11 vurderes at
være omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10 a, Anlægsarbejder i erhvervsområder
til industriformål og pkt. 10 b, anlæg i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, samt punkt 10 c, bygning af veje.
På baggrund af en screening vurderes planforslagene at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet med hensyn til trafik, støj og øvrige miljøforhold, og er
derfor omfattet af krav om miljøvurdering.

Baggrundskort og Matrikelkort

Geodatastyrelsen har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed anvendte kort fra GST. Det er i strid med
ophavsretsloven at videregive kort fra GST og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle
sammenhænge.

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Det er kun tilladt at tage
kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instutuion har
købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Det er vurderet, at planen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer
og projekter vil påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arters yngle- og
rasteområder.
Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som planforslagene og fremgår af bilag A.
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Retningslinje, ny geografisk udpegning og retningslinje
Produktionsvirksomheder mv.
Det er vigtigt at sikre Padborg Transportcenter som et attraktivt område at
drive større transport- og logistikvirksomheder i. Området har god beliggenhed ved den tyske grænse, motorvej E45 og det overordnede vejnet. Derfor
udpeges rammeområde 3.1.033.E og 3.1.034.E til produktions-, transport- og
logistikvirksomheder mv. efter planlovens regler om produktionsvirksomheder
mv.
Samtidig fastlægges en konsekvenszone, som skal sikre optimale driftsvilkår
for erhvervene, så der ikke som udgangspunkt planlægges for forureningsfølsom anvendelse i nærheden. Konsekvenszonen fastsættes så den overvejende
følger den nuværende grænse mellem transportcentret og byens øvrige anvendelser mod øst og syd. Mod det åbne land og erhvervsområderne vest for
E45 fastlægges en konsekvenszone på 500 m.
Ny retningslinje
Under kommuneplanens afsnit Byudvikling > Erhverv indsættes følgende:
•

Der udlægges erhvervsområde forbeholdt produktions-, transport- og
logistikvirksomheder og lignende, som vist på kort, omfattende rammeområderne 3.1.033.E og
3.1.034.E. Inden for rammeområderne må der ikke
opføres boliger, institutioner
eller rekreative anvendelser.
•
Der udlægges konsekvenszone omkring rammeområde 3.1.033.E og
3.1.034.E, som vist på
kort.
Inden for konsekvenszonen
må der ikke opføres boliger,
institutioner eller rekreative
anvendelser.
Inden for konsekvenszonen
kan der ikke planlægges for
eller gives tilladelse til
forureningsfølsom anvendelse som kontorer og
overnatningssteder og
lignende, medmindre den
fremtidige anvendelse kan
sikres mod forurening, jf.
planlovens § 15b.

Udpegning af område, der
forbeholdes transport og
logistikerhverv, samt tilhørende
konsekvenszone, der beskytter
mod miljøkonflikter.
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Retningslinje, ændring af geografisk udpegning
Økologiske forbindelser
I den nordlige del af planområdet krydser en udpeget økologisk forbindelseskorridor, 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 erhvervsmæssigt og
ligger i vejen for kommende bebyggelse foruden at de krydser motorvejen og
Omfartsvejen.
Med dette kommuneplantillæg nr. 11 ændres linjeføringen af den økologiske
forbindelse, så den føres uden om transportcenter området både øst og vest
for motorvej E45.

Udgår

Ændret økologisk forbindelse jf.
forslag til kommuneplantillæg nr. 11

Ændret økologisk forbindelse jf.
forslag til kommuneplantillæg nr. 22

Udgår

Omlægning af økologiske
forbindelseskorridorer omkring
Padborg/Bov.
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3.1.042.E

Gældende rammeområder for
Padborg Transportcenter.
Rammerområder der ændres
eller udgår er vist i blåt.

3.1.041.E

3.1.040.E

3.1.039.E

3.1.034.E

3.1.048.E

3.1.035.E
3.1.047.E

3.1.034.E
3.1.033.E
3.1.038.E
3.1.36.E

3.1.034.E

3.1.032.E

3.1.35.E
3.1.030.E
3.1.026.F
3.1.037.E
3.1.037.E
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Fremtidige rammeområder for
Padborg Transportcenter.

3.1.035.E

Ændrede fremtidige
rammeområder er vist i rødt.

3.1.033.E

3.1.038.E

3.1.039.E
3.1.034.E

3.1.036.E

3.1.0372E

3.1.037.E
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Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

3.1.032.E
Padborg Bov Kruså
Baneområdet i Padborg. Station,
remise, værkstedsbygninger
m.m.
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Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Trafikanlæg og trafikterminal.

Plan- og zonestatus

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 107.
Nuværende zonestatus: landzone.
Fremtidig zonestatus: byzone.

TILLÆG NR. 11

KOMMUNEPLAN 2015

Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

3.1.033.E
Padborg Bov Kruså
Udbygget transport- og erhvervsområde

Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Transport- og logistikvirksomheder, produktionsvirksomhed,
lettere industri og håndværk,
kontor- og serviceerhverv,
publikumsorienteret serviceerhverv og tekniske anlæg.
Hotel-, overnatnings- og
konferencefaciliteter.
Dagligvarebutikker i forbindelse
med tankstationer med maksimal
størrelse af den enkelte butik på
250 m2.
Mindre tekniske anlæg, som
mobil- og sendemaster og
lignende.

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er
fastsat til 75. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i
Bygningsreglementet.
Bygningshøjden må ikke overstige 32 m.

Plan- og zonestatus

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 107.
Nuværende zonestatus: byzone.
Fremtidig zonestatus: byzone.

Maksimalt 8 etager.

Miljøforhold
Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 3 – 6.
Klasse 3 omfatter virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som
bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen
tættest ved forureningsfølsom
anvendelse.
Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger
50 m.
Klasse 6 omfatter virksomheder
og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i
områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Anbefalet minimumsafstand i forhold
til boliger 300 m.
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Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

3.1.034.E
Padborg Bov Kruså
Udbygget transport- og erhvervsområde

Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Transport- og logistikvirksomheder, lager, produktionsvirksomhed, lettere industri og håndværk, kontor- og serviceerhverv,
publikumsorienteret
serviceerhverv og tekniske anlæg.
Hotel-, overnatnings- og
konferencefaciliteter.
Dagligvarebutikker i forbindelse
med tankstationer med maksimal
størrelse af den enkelte butik på
250 m2.
Mindre tekniske anlæg, som
mobil- og sendemaster og
lignende.

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er
fastsat til 75. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i
Bygningsreglementet.

Miljøforhold
Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 3 – 6.
Klasse 3 omfatter virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som
bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen
tættest ved forureningsfølsom
anvendelse.
Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger
50 m.
Klasse 6 omfatter virksomheder
og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i
områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Anbefalet minimumsafstand i forhold
til boliger 300 m.
Detailhandel
Butikker, der alene forhandler
særlig pladskrævende varegrupper inden for del af område.
Samlet ramme for nybyggeri og
omdannelse til butikker, der alene
forhandler særlig pladskrævende
varegrupper i område langs Industrivej i del af 034.E, 036.E og
037.E: 10.000 m².
Maks. butiksstørrelse: 4.000 m².
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Bygningshøjden må ikke overstige 32 m.
Maksimalt 8 etager.

Plan- og zonestatus

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 107.
Nuværende zonestatus: byzone.
Fremtidig zonestatus: byzone.
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Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

3.1.035.E
Padborg Bov Kruså
Udbygget transport- og erhvervsområde

Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Transport- og logistikvirksomheder, lager, produktionsvirksomhed, lettere industri og håndværk, kontor- og serviceerhverv
publikumsorienteret
serviceerhverv og tekniske anlæg.
Desuden varmeværk og genbrugsplads/containerplads.
Hotel-, overnatnings- og
konferencefaciliteter.
Dagligvarebutikker i forbindelse
med tankstationer med maksimal
størrelse af den enkelte butik på
250 m2.
Mindre tekniske anlæg, som
mobil- og sendemaster og
lignende.

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er
fastsat til 75. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i
Bygningsreglementet.
Bygningshøjden må ikke overstige 16 m.

Plan- og zonestatus

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 107.
Nuværende zonestatus: byzone.
Fremtidig zonestatus: byzone.

Maksimalt 4 etager.

Miljøforhold
Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 2 – 5.
Klasse 2 omfatter virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som
bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen
tættest ved forureningsfølsom
anvendelse.
Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger
50 m.
Klasse 5 omfatter virksomheder
og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i
områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Anbefalet minimumsafstand i forhold
til boliger 150 m.
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Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

3.1.036.E
Padborg Bov Kruså
Udbygget transport- og erhvervsområde

Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Transport- og logistikvirksomheder, lager, produktionsvirksomhed, lettere industri og håndværk, kontor- og serviceerhverv
publikumsorienteret
serviceerhverv og tekniske anlæg.
Desuden varmeværk og genbrugsplads/containerplads.
Hotel-, overnatnings- og
konferencefaciliteter.
Dagligvarebutikker i forbindelse
med tankstationer med maksimal
størrelse af den enkelte butik på
250 m2.
Mindre tekniske anlæg, som
mobil- og sendemaster og
lignende.

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er
fastsat til 75, Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet.

Miljøforhold
Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 2–5.
Klasse 2 omfatter virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som
bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen
tættest ved forureningsfølsom
anvendelse.
Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger
50 m.
Klasse 5 omfatter virksomheder
og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i
områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Anbefalet minimumsafstand i forhold
til boliger 150 m.
Detailhandel
Butikker, der alene forhandler
særlig pladskrævende varegruppe inden for del af område.
Samlet ramme for nybyggeri og
omdannelse til butikker, der alene
forhandler særlig pladskrævende
varegrupper i område langs Industrivej i del af 034.E, 036.E og
037.E: 10.000 m².
Maks. butiksstørrelse: 4.000 m².
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Bygningshøjden i området må
ikke overstige 16 m.
Maksimalt 4 etager.

Plan- og zonestatus

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 107.
Nuværende zonestatus: byzone.
Fremtidig zonestatus: byzone.
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Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

3.1.037.E
Padborg Bov Kruså
Udbygget transport- og erhvervsområde

Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Transport- og logistikvirksomheder, lager, produktionsvirksomhed, lettere industri og håndværk, kontor- og serviceerhverv
publikumsorienteret
serviceerhverv og tekniske anlæg.
Hotel-, overnatnings- og
konferencefaciliteter.
Dagligvarebutikker i forbindelse
med tankstationer med maksimal
størrelse af den enkelte butik på
250 m2.
Mindre tekniske anlæg, som
mobil- og sendemaster og
lignende.

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er
fastsat til 50, Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i
Bygningsreglementet.
Bygningshøjden i området må
ikke overstige 12 m.

Plan- og zonestatus

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 107.
Nuværende zonestatus: byzone.
Fremtidig zonestatus: byzone.

Maksimalt 2 etager.

Miljøforhold
Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 1–3.
Klasse 1 omfatter virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og
som kan integreres med og placeres tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger
0 m.
Klasse 3 omfatter virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som
bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen
tættest ved forureningsfølsom
anvendelse.
Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger
50 m.
Detailhandel
Butikker, der alene forhandler
særlig pladskrævende varegrupper.
Samlet ramme for nybyggeri og
omdannelse til butikker, der alene
forhandler særlig pladskrævende
varegrupper i område langs Industrivej i del af 034.E, 036.E og
037.E: 10.000 m².
Maks. butiksstørrelse: 4.000 m².
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Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

3.1.038.E
Padborg Bov Kruså
Udbygget transport- og erhvervsområde

Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Transport- og logistikvirksomheder, lager, produktionsvirksomhed, lettere industri og håndværk, kontor- og serviceerhverv
publikumsorienteret
serviceerhverv og tekniske anlæg.
Desuden varmeværk og genbrugsplads/containerplads.
Hotel-, overnatnings- og
konferencefaciliteter.
Dagligvarebutikker i forbindelse
med tankstationer med maksimal
størrelse af den enkelte butik på
250 m2.
Mindre tekniske anlæg, som
mobil- og sendemaster og
lignende.

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er
fastsat til 75. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i
Bygningsreglementet.

Miljøforhold
Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 2–5.
Klasse 2 omfatter virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som
bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen
tættest ved forureningsfølsom
anvendelse.
Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger
50 m.
Klasse 5 omfatter virksomheder
og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i
områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Anbefalet minimumsafstand i forhold
til boliger 150 m.
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Bygningshøjden i området må
ikke overstige 16 m.
Maksimalt 4 etager.

Plan- og zonestatus

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 107.
Nuværende zonestatus: byzone.
Fremtidig zonestatus: byzone.
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Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

3.1.039.E
Padborg Bov Kruså
Udbygget transport- og erhvervsområde

Anvendelse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsens art

grundstørrelse m.v.

Erhvervsområde
Transport- og logistikvirksomheder, lager, produktionsvirksomhed, lettere industri og håndværk, kontor- og serviceerhverv
publikumsorienteret
serviceerhverv og tekniske anlæg.
Hotel-, overnatnings- og
konferencefaciliteter.
Dagligvarebutikker i forbindelse
med tankstationer med maksimal
størrelse af den enkelte butik på
250 m2.
Mindre tekniske anlæg, som
mobil- og sendemaster og
lignende.

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er
fastsat til 50, Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i
Bygningsreglementet.

Plan- og zonestatus

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter:
Lokalplan 107.
Nuværende zonestatus: byzone.
Fremtidig zonestatus: byzone.

Bygningshøjden i området må
ikke overstige 12 m.
Maksimalt 2 etager.

Miljøforhold
Der kan etableres erhverv og anlæg i miljøklasse 1–3.
Klasse 1 omfatter virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og
som kan integreres med og placeres tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger
0 m.
Klasse 3 omfatter virksomheder
og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som
bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen
tættest ved forureningsfølsom
anvendelse.
Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger
50 m.
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Vedtagelsespåtegning
Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er vedtaget
af Aabenraa byråd den x. xxxx 20xx.
Kommuneplantillægget nr. x er offentliggjort den xx. xxxx 20xx.
Pbv

Thomas Andresen 		
Borgmester			

Tom Ahmt
Kommunaldirektør

Klagevejledning
I henhold til Planlovens § 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 kommunens afgørelser vedrørende denne
plan, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som
du finder via et link på www.nmkn.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den
afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr
på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af
Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden
videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommuneplantillæg nr. 11, Aabenraa Kommune
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, KME (Kultur, Miljø & Erhverv) i
samarbejde med COWI.
Offentliggjort den xx. xxx 20xx.
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

