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Baggrund
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 100 – Pottergade-, Nygade
og Møllegadekvarteret, med bevarende sigte, er det ligeledes hensigten
af forenkle plangrundlaget, herunder også kommuneplanrammerne.
Lokalplanområdet, er omfattet helt eller delvist af kommuneplanrammerne:
1.1.006.C, 1.1.007.C, 1.1.008.C, 1.1.016.C og 1.1.017.C.
I forbindelse med lokalplanen foreslås det at harmonisere
kommuneplanrammerne. Kommuneplantillæg nr. 19 vil således betyde en
udvidelse og indskrænkning af eksisterende kommuneplanrammer inden for
lokalplanområdet. Eksisterende kommuneplanramme 1.1.007.C udvides og
vil fremadrettet omfatte hele lokalplanområdet for LP nr. 100.
Parallelt med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 100, har Aabenraa
Kommune udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 19,
ændrer rammebestemmelserne for så vidt angår den maksimale
bebyggelsesprocent, anvendelsesbestemmelserne samt den maksimale
ramme for arealer til nybyggeri og butiksformål.
Den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 110 til 130 for den eneklte
ejendom, mens der forsat er mulighed for bygninger i maksimalt 3 etager og
12,5 meter.
I forbindelse med Kommuneplantillæg nr. 19 er det fundet hensigtsmæssigt
at samle rammen for nybyggeri og omdannelse til butiksformål for flere
rammeområder i den vestlige del af centerområdet i bymidten. Rammens
maksimale etageareal til nybyggeri og omdannelse til butikker øges ikke
derved.
Nuværende samlede ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i
rammeområderne 1.1.016.C, 1.1.017.C, 1.1.018.C, 1.1.019.C og 1.1.020.C:
1.400 m². Nuværende samlede ramme for nybyggeri og omdannelse til
butiksformål i rammeområde 1.1.006.C, 1.1.007.C og 1.1.008.C er i dag i alt
1.600 m².
Med kommuneplantillæg nr. 19 ændres detailhandelsbestemmelserne
således at den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål
for rammeområde 1.1.006.C, 1.1.007.C og 1.1.008.C, 1.1.016.C, 1.1.017.C,
1.1.018.C, 1.1.019.C og 1.1.020.C: 3.000 m².
Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker/detailhandel i
rammeområde 1.1.007.C.: 150 m²/150 m2.
Foroffentlighed
Forud for planlægningen har der været indkaldt idéer og forslag til
området, fra den 3. maj. og frem til den 29. maj. 2018. I perioden for
foroffentligheden er der indkommet ni idéer eller forslag. Hvoraf flere har
ført til justeringer og en selvstændig politisk drøftelse forud for vedtagelsen
af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.
Miljøscreening
Der er foretaget en screening af forslag til til Kommuneplantillæg nr. 19
efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er på baggrund
af screeningen vurderet, at kommuneplantillæggets gennemførelse ikke vil
medføre væsentlige miljøpåvirkninger, der giver anledning til, at der skal
foretages en miljøvurdering.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til
Planklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Klagevejledningen er at finde bagerst i dokumentet.
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Nygade- og Pottergadekvarteret
Kommuneplanramme nr. 1.1.007.C
Nuværende anvendelse
Sammenhængende byhuse. De ældste huse er fra 1600-tallet, og dermed
er det et af de ældste områder i byen. Særligt i og omkring Persillegade,
Nygade, Store Pottergade, Lille Pottergade og vægterpladsen er et bymiljø
med høj bevaringsværdi.
Områdets anvendelse
Centerområde
Specifik anvendelse
Bycenter. Udvalgsvarebutikker. Offentlige formål, kulturelle formål, boliger,
erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske
ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.
Samlet ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål inden for
kommuneplanrammerne: 1.1.007.C., 1.1.006.C., 1.1.008.C., 1.1.018.C.,
1.1.019.C. samt 1.1.020.C. 3000 m².
Inden for 1.1.007.C. er den maks. butiksstørrelse for udvalgsvarer og
detilahandel: 150m²
Bebyggelsesforhold
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til
130. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.
Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12,5 m.
Grundstørrelse mindst: 150 m²
Zonestatus
Nuværende zonestatus: Byzone
Fremtidig zonestatus: Byzone
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2015 vedtaget Aabenraa Byråd den
22. maj 2019.
Forslaget offentliggjort den 4. juni 2019.
Pbv.
Thomas Andresen
Borgmester
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Klagevejledning
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.
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Forslag til Tillæg nr. 19
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv.
Offentliggjort 4. juni 2019
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider ås ved henvendelse til:
plan@aabenraa.dk
Eller som brev til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

