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Tillæg nr. 29
til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune
Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2015 er udarbejdet i sammenhæng med
lokalplan nr. 125 på baggrund af et ønske om at udlægge området til
erhvervsformål i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende
virksomhed som datacenter og lignende.
Området er et landbrugsareal, der ligger ca. 1 km vest for Hjordkær og ca.
100 m sydøst for Højspændingsstation Kassø. Planområdet er valgt på grund
af nærheden til den overordnede tekniske infrastruktur. Planområdet støder
mod nord op til to lokalplanlagte arealer, som er omfattet af hhv. lokalplan nr.
88 med tillæg nr. 88-1 og lokalplan nr. 89, og er udlagt til tilsvarende
virksomhedstyper.
Med dette kommuneplantillæg nr. 29 udlægges et nyt rammeområde
2.2.019.E. I det nye rammeområde kan der opføres bebyggelse til særligt
arealkrævende og strømforbrugende virksomhed i miljøklasse 3-5 med
tilhørende service-, administration- og logistikfunktioner og lignende, herunder
mindre tekniske anlæg, som er nødvendige for virksomhedens drift.
Bebyggelsen må opføres med en højde på maksimalt 21 meter, og med en
maksimal bebyggelsesprocent på 60.
Der kan desuden opføres højspændingstekniske anlæg, nødstrømsanlæg og
anlæg til varmegenvinding.
Planområdet er beliggende inden for kommuneplanens særligt værdifulde
landbrugsområder. Med kommuneplantillæg nr. 29 ændres afgrænsningen for
de særligt værdifulde landsbrugsområder, så rammeområde 2.2.019.E’s areal
fremadrettet udgår heraf.
Erhvervsrummelighed og grundvandsbeskyttelse
Området vest for Hjordkær opfylder lokaliseringskrav for virksomheder med
særlige behov for arealstørrelse og strømforsyning. Arealet ligger sydøst for
en af de største og mest centrale højspændingsstationer i det danske el-net,
og skalaen i området er generelt stor og landskabet er præget af mange
tekniske anlæg knyttet til højspændingsstation Kassø og store
landbrugsbygninger.
Hovedparten af planområdet er beliggende i område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og
indsatsområde inden for nitratfølsomme indvindingsområder, men uden for
sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indvindingsoplande til
vandværker og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Aabenraa Kommune har ikke ledige erhvervsarealer, der opfylder lokaliseringskrav for denne type erhverv med hensyn til arealstørrelse og nærhed til
overordnet elforsyning. Den største rummelighed findes ved Padborg Vest,
men disse arealer er fortrinsvist forbeholdt transporterhverv, og har stor
afstand til højspændingsstation, og ligger endvidere ikke uden for OSD og
NFI-områder. Derudover er der mindre rummeligheder i erhvervsområderne i
Aabenraa/Rødekro, samt i de mindre bysamfund Egelund, Lundsbjerg, Brunde,
Hjordkær, Kliplev, Tinglev, Bylderup-Bov og Bolderslev. Erhvervsområderne
har ingen eller begrænsede udvidelsesmuligheder, og ingen steder er der
tilstrækkeligt areal eller tilstrækkelig nærhed til højspændingsstation eller
egnet strømforsyning.
Der er således konkrete planlægningsmæssige og funktionelle begrundelser
for kommuneplanlægningen til et nyt erhvervsområde vest for Hjordkær –
herunder inden for område med grundsvandsinteresser. Kombinationen af
funktioner og arealbehov til nærværende erhvervsområde er ikke
sammenligneligt med andre arealudlæg i kommunen, og der er derfor ikke
velegnede alternativer til anden placering i Aabenraa Kommune – heller ikke
uden for OSD/NFI-områder.
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Området ændrer i forbindelse med lokalplanens realisering anvendelse fra
landbrugsformål til erhvervsformål. Erhvervstypen er ikke særligt
grundvandstruende, og lokalplanen indeholder i øvrigt bestemmelser til at
beskytte grundvandet.
Lokalplanen indeholder desuden krav om at veje og arealer med opbevaring
af olie inden for OSD-området skal befæstes med opsamling af overfladevand
og afledes via regnvandsbassin med henblik på at mindske påvirkningen af
grundvandet. Dog kan regnvand fra midlertidge veje, samt brand og
redningsveje afledes direkte og nedsives.
På den baggrund vurderes planlægningen ikke at medføre særlig risiko for
grundvandsforurening. Den ændrede arealanvendelse vurderes derimod at
have en positiv effekt på den terrænnære grundvandsforekomsts kemiske
tilstand ift. nitrat og pesticider.
Oversvømmelse og erosion
Aabenraa kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, samt mulige afværgeforanstaltninger ved planlægning af byudvikling mv. iht. planlovens § 11 a,
stk. 1 nr. 18.
Det er på baggrund af planområdets beliggenhed, terrænforhold og eksisterende oversvømmelseskortlægning og klimaplanlægning vurderet, at området
ikke har risiko for oversvømmelse eller erosion. Det forventes ikke at dette
område – eller dele heraf – vil indgå i en fremtidig planlægning for områder,
der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion.
Planområdet vurderes således ikke at få betydning for implementeringen
af planlovens bestemmelser om oversvømmelse og erosion.
Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter)
Der er ikke registreret beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) i området, og det vurderes heller ikke sandsynligt, at området er yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.
Planlægningen påvirker derfor ikke beskyttede dyre- og plantearter negativt.
De forskellige vådområder og etablering af grønne forarealer med læhegn giver mulighed for at fastholde et varieret dyreliv.
Foroffentlighed
Der har været indkaldt idéer og forslag til planlægningen i medfør af
planlovens § 23c. Miljøstyrelsen har indsendt svar. Dette er indarbejdet i
planen.
Miljøvurdering af plangrundlaget
Lokalplan nr. 125 og kommuneplantillæg nr. 29 er omfattet af Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 1225 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/10/2018, og planen vurderes
at omfatte følgende anlæg på lovens bilag 2:
•
•
•

Punkt 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt
vand.
Punkt 3c: Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV.
Punkt 10b: Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone.

Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplan nr.
125 og kommuneplantillæg nr. 29 vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor udarbejdet en
miljørapport, som offentliggøres sammen med planforslagene.
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Det er vurderet, at planerne ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer
og projekter vil påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arters yngle- og
rasteområder.

Retningslinje, ændring af geografisk udpegning
Særligt værdifulde landbrugsområder
Planområdet berører
landbrugsområder.

dele

af

kommuneplanens

særligt

værdifulde

Med dette kommuneplantillæg nr. 29 ændres afgrænsningen af de særligt
værdifulde landbrugsområder, jf. kommuneplanens retningslinjer, så de ligger
uden for planområdet. Planområdet ligger i øvrigt uden for områder til store
husdyrbrug.

Særlige værdifulde
landbrugsområder som ændres
med tillæg nr. 29 til Kommuneplan
2015.
Til højre ses den fremtidige
afgrænsning. Nedenfor ses den
hidtidige afgrænsning.
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Rammer for lokalplanlægningen, nye bestemmelser

2.2.019.E
Kassø
Ubebygget område.

Anvendelse
Bebyggelsens art

Bebyggelsens omfang
grundstørrelse m.v.

Plan- og zonestatus

Erhvervsområde
Særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed i miljøklasse 3-5 med tilhørende service-,
administration-,
og
logistikfunktioner og lignende,
herunder mindre tekniske anlæg,
som er nødvendige for virksomhedens drift.

Bebyggelsesprocent maks. 60.

Gældende lokalplaner og byplanvedtægter:
Ingen

Bygningshøjde maks. 21 m.

Nuværende zonestatus:
Landzone
Fremtidig zonestatus:
Byzone

Endvidere højspændingstekniske
anlæg, nødstrømsanlæg og anlæg til varmegenvinding.

Rammeområder, jf. Kommuneplan
2015.
Kommuneplantillæg nr. 29 vedrører
det åbne land, der ikke hidtil har
været rammeplanlagt.
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Vedtagelsespåtegning
Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er vedtaget
som forslag af Aabenraa Byråd den 22. maj 2019.
Forslaget er offentliggjort den 28. maj 2019.

Pbv

Thomas Andresen 		
Tom Ahmt
Borgmester			Kommunaldirektør
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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.naevneneshus.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.
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv

7

Forslag til Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2015
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, KME (Kultur, Miljø & Erhverv) i
samarbejde med COWI.
Offentliggjort den 28. maj 2019.
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 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk

