
Indkaldelse af ideer og forslag til:
Parkeringspladser nær Sygehus 
Sønderjylland, Aabenraa

Ideer og forslag mv. skal sendes til plan@aabenraa.dk inden d. 31. januar 2019.
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til: Kasper Espersen, Byplanlægger, tlf. 7376 6264.

Region Syddanmark, har i forbindelse med etableringen 
af Supersygehuset i Aabenraa ønske om etablering af 
”supplerende” parkeringspladser nær hovedindgangen 
A til Akutsygehuset. Da området ligger uden for 
lokalplanområdet LP 39, kræver det lokalplan samt 
kommuneplantillæg. De omfattede arealer har indtil 
efteråret 2017 været omfattet af fredskov, hvorfor 
planlægningen ikke har været mulig før. 

Projektet angår et afgrænset område og indgår som et 
mindre supplement til eksisterende lokalplan LP 39 og 
udbyggelsen af Supersygehuset. 

Ønskerne for arealerne er ikke i overensstemmelse med 
Kommuneplanen. Der er således behov for at foretage 
en justering af kommuneplanrammerne. Forud for den 
videre planlægning indkaldes derfor ideer, forslag og 
bemærkninger, jf. planlovens § 23c.

Udlæg til parkeringspladser vil afstedkomme en 

udvidelse af rammeområdet 1.1.124.D med det formål 
at sikre tilstrækkelig, velfungerende betjening og 
funktionalitet ved den etablerede Hovedindgang A. 
Der ønskes etableret i omegnen af 145 på et kuperet 
område, hvor fredskovspligten er ophævet. 

Hovedspørgsmål
Hovedspørgsmålene, som kommunen ønsker besvaret, 
er:

1. Er der særlige hensyn der skal tages højde for 
ved placeringen og udvidelse parkeringsområdet i 
relation til de eksisterende forhold?

2. Forslag til hvordan udvidelsen og 
sygehusbyggeriets parkeringsarealer kan 
harmonere med det omgivende? 

3. Er der særlige anvendelsesmuligheder der skal 
tilgodeses i forhold til områdets funktionalitet?  



Planforhold
Området bliver inddraget gennem tillæg til LP 39.
Lokalplan nr. 39 er rammerne for Sygehus 
Sønderjylland, Aabenraa herunder udvidelse af 
sygehusfunktionerne i form af om- og tilbygninger, 
nybyggeri samt sikring af de nødvendige øvrige 
funktioner og behov herunder parkeringsfaciliteter.  
Kommuneplan 2015
Rammeområde 1.1.124.D - Byzone
Udlagt til offentlige formål, herunder 
Sundhedsinstitutioner. Undervisning, 
institutioner, offentlig administration, sygehus, 
helikopterlandingsplads og lign.

Eksisterende forhold Rammeområde 1.1.124.D Forslag til udvidelse af rammeområde 1.1.124.D

Det inddragede området - Landzone
Det inddragede område er ikke omfattet af en 
kommuneplanramme men er beliggende i Landzone. 
I forbindelse med udvidelsen af 1.1.124.D overgår 
området fra Landzone til Byzone.

Se rammernes fulde indhold på: 
www.kommuneplan.aabenraa.dk
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