Forslag
Tillæg nr. 2 til

Lokalplan nr. 1 (LP nr. 1-2)
Udvidelse af sommerhusområde ved Sandskærvej, Løjt Land
Offentlighedsperiode: 17. februar 2021 - 3. marts 2021.
Klagefrist i forhold til byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering er den 17. marts 2021.
Se klagevejledning side 15.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser
om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse,
beplantning og bevaring af bebyggelse.
En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en
ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens
bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar
for planens virkeliggørelse.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der
omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for
lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan
Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse.
Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en
nærmere planlægning for et område.

Hvad er et lokalplantillæg?
Et lokalplantillæg er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Det
er muligt for byrådet at supplere eller ændre bestemmelser i en gældende
lokalplan ved at vedtage et lokalplantillæg, der alene indeholder den eller
de bestemmelser, som man ønsker den gældende lokalplan ændret eller
suppleret med.
Lokalplantillæg er opbygget af en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel
samt kortbilag. Redegørelsen er en beskrivende tekst mens
bestemmelsesdelen er udformet som lovtekst.
Lokalplantillæggets bestemmelser er bindende for grundejerne i området.
Det betyder, at ny anvendelse, bebyggelse eller andre ændringer i indenfor
lokalplantillæggets afgrænsning, skal være i overensstemmelse med
lokalplantillæggets
bestemmelser. Byrådet kan dog dispensere til mindre betydende afvigelser
fra planen.
Lokalplantillæggets medfører ikke handlepligt og nuværende, lovlige forhold i
området kan fortsætte uændret, uanset hvad der står i lokalplanen.
Offentlig høring
Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere
kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag
til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 4 uger,
inden byrådet må vedtage planen endeligt.
Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende
indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Med udgangspunkt i lokalplanens karakter og omfang, er der fastlagt en
høringsperiode på 2 uger.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til
Planklagenævnet. Bagerst i dokumentet finder du klagevejledningen, og
klagefristen er angivet på forsiden.
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Indledning
Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 1, benævnt Lokalplan 1-2, udarbejdes på
baggrund af et ønske om at justere den maksimalt mulige taghældning og
præcisere bestemmelsen vedr. det maksimalt tilladte bebyggede areal i
lokalplanområdet.
Formålet med dette lokalplantillæg er således alene at imødekomme
mulighederne for at opføre sommerhuse med en lidt højere taghældning og
præcisere bestemmelsen vedr. det maksimalt tilladte bebyggede areal pr.
ejendom.
Lokalplan nr. 1, benævnt lokalplan nr. 1-1 er fortsat gældende i
lokalplanområdet.
Lokalplanbestemmelser
Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt
bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet
afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.
Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens
baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens
indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden
planlægning og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering
af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder.
Kortbilag
Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser
lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der
kan visualiseres.
Offentlighedsperiode
Forslaget til Lokalplan nr. 1-2 er offentliggjort den 17. februar 2021.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og
modtaget senest den 3. marts 2021 til:
plan@aabenraa.dk
eller som brevpost af
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
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Lokalplanbestemmelser

TILLÆG NR. 2 TIL LOKALPLAN NR. 1
Udvidelse af sommerhusområde ved
Sandskærvej, Løjt Land

Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr 1157 af 01/07/2020
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §
2 beskrevne område.

1
1.1

Lokalplanens formål
Lokalplantillæggets formål er:
at fastholde lokalplanområdet til sommerhusområde,
at fastsætte bestemmelser for placering af ny bebyggelse, der sikrer,
at bebyggelsen indpasses i det naturlige terræn,
at fastsætte bygningsregulerende bestemmelser,
at fastlægge en vej- og stiplan for området, og
at sikre bevaring af landskabet med eksisterende terrænformer og
levende hegn.

2
2.1

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1.
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området
omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Løjt Kirkeby, Løjt Matrikel nr.:
391a, 391b, 391c, 391d, 391e, 391f, 391g, 391h, 391i, 391k, 391l,
391m, 391n, 391o, 391p, 391q, 391r, 391s, 391t, 391u, 391v, 391z,
391x, 391y, 391æ, 391ø, 391aa, 391ab, 391ac, 391ad.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. december 2020 udstykkes fra de nævnte matrikler.
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Ændringer til Lokalplan nr. 1-1
Ændringer og tilføjelser til disse bestemmelser er vist med kursiv.
Bebyggelsens omfang og placering - § 6.4 i nr. Lokalplan 1-1 erstattes af:

3.1

Det samlede areal til bebyggelse (både boligareal og sekundære bygninger såsom carporte, garager, overdækkede terrasser og udhuse)
må, på den enkelte ejendom, ikke overstige 170 m2.

Bebyggelsens omfang og placering - § 6.8 i Lokalplan nr. 1-1 erstattes af:
3.2

Tagene på bebyggelsen må udføres med ensidig taghældning eller
som symmetriske saddeltage.
Udføres taget med en ensidig taghældning, må hældningen kun være
i samme retning som eller i modsat retning af terrænets naturlige
hældning. Taget må kun udføres med en hældning på 5o-15o.
Udføres taget som symmetrisk saddeltag, må det kun udføres med
tagryggen i samme længderetning som byggefeltet. Taget må kun
udføres med en hældning på 15o – 25o.
På den enkelte ejendom må mindre tilbygninger i form af udhuse,
anneks og udestuer udføres med en mindre taghældning, hvis de
ikke udgør mere end 30 m² af det samlede areal til bebyggelse på
170 m².
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den
endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med
kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde
m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt
vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets
offentliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger
1.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme,
der er omfattet af lokalplanen, ifølge Planlovens § 18, kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til
at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

2.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af
en ny lokalplan.

3.

I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra
bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg
som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen
opføres som et lavenergihus. Ved lavenergibyggeri forstås bebyggelser,
der opfylder gældende klassifikationskrav til lavenergibyggeri i
Bygningsreglementet.

4.

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat
ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

5.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens § 18.

6.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning
Lokalplan nr. 1-2 er vedtaget af Aabenraa byråd den 27. januar
2021. Forslaget er offentliggjort den 17. februar 2021.
pbv.

6

Thomas Andresen

Tom Ahmt

Borgmester
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Redegørelse

Sønderballe Hoved

Genner Bugt
Genner

Kalvø

Barsø

Sandskær
Loddenhøj

Lokalplanområdets placering i
Aabenraa Kommune.

Løjt Kirkeby

Knuds Hoved

Løjt Land

Aabenraa
Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur.

Lokalplanområdes beliggenhed
Lokalplanområdet er beliggende ved Sandskærvej ved Løjt Lands nordkyst
ud mod Genner Bugt. Området ligger i et meget kuperet landskab, der er
karakteristisk for Løjt Lands kystområder.
Lokalplanområdet ligger i umiddelbar tilknytning til det eksisterende sommerhusområde ved Sandskær, der er forsynet med et center med udlejningsbureau, restaurant, swimmingpool, minigolf og lignende.
I umiddelbar nærhed af området ligger desuden golfbane og campingplads.
Lokalplanområdet ligger ca. 2,5 km nordøst for Løjt Kirkeby, der er udpeget
som lokalby med lokalcenter i kommuneplanen. Sandskærvej, som er den
eneste adgangsvej, udgår fra Løjt Kirkeby.

Baggrund og formål
Dette tillæg til lokalplan nr. 1-1 er udarbejdet fordi der er ønske om at justere taghældningerne på områdets bebyggelse. Ved samme lejlighed ønskes
lokalplanens bestemmelser vedr. det maksimalt bebyggede areal pr. ejendom
præciseret.
Formålet med nærværende lokalplan 1-2 er derfor alene at imødekomme
mulighederne for at opføre sommerhuse med en lidt højere taghældning. Der
ønskes derfor ændret på bestemmelserne i § 6,8 i Lokalplan 1-1 således, at
taghældningen på huse med saddeltage ændres fra kun at måtte have en
taghældning på 15o til at må have en taghældning på mellem 15o og 25o.
Den maksimalt tilladte højde på bebyggelsen ændres ikke. Ligeledes præciseres lokalplanens § 6.4 vedr. det maksimalt bebyggede areal i området.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3,4 ha. ved Sandskærvej på Løjt
Land. Området grænser mod nord, øst og syd op til det eksisterende sommerhusområde ved Sandskær. Mod vest grænser området op til Sandskærvej og på den anden side af vejen det åbne land, hvoraf en del er udlagt til
golfbane.
Ved udarbejdelsen af Lokalplan 1-2 er der opført i alt 12-13 huse på de i alt
29 grunde som sommerhusudstykningen består af inden for lokalplanområdets afgrænsning.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 1-2 er et tillæg til Lokalplan nr. 1 (Benævnt LP nr. 1-1 efter indarbejdelse af tillæg nr. 1). Det betyder, at alle bestemmelser i lokalplan nr.
1-1 fortsat vil være gældende bortset fra de ændringer, der fremgår af dette
tillæg.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Bestemmelserne for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden i
henhold til Lokalplan 1-1 opretholdes uændrede bortset fra § 6.4 vedr. det
maksimalt tilladte omfang af bebyggelsen og § 6.8 vedr. taghældning på
huse med saddeltag. Med lokalplantillægget nr. 2 til lokalplan 1-1 præciseres
§ 6.4, så det fremgår, at områdets maksimalt bebyggede areal på 170 m2
gælder både boligareal og sekundær bebyggelse som f.eks. carporte, garager, overdækkede terrasser og udhuse. Ligeledes ændres den maksimalt
tilladte taghældning for huse med saddeltage i § 6.8 fra 15o til at måtte udføres med en hældning på mellem 15o og 25o. Dog præciseres det, at mindre
tilbygninger, som f.eks. udhuse, anneks og udestuer, godt må udføres med
en mindre taghældning under forudsætning af, at de ikke udgør mere end 30
m2 af de maksimalt tilladte 170 m2.
Da højden på husene ikke ændres og fortsat ikke må overstige maksimalt 5
meter og maksimalt 7 meter til den lave side på grunden, vurderes ændringen af taghældningen ikke at medføre ændrede udsigts- eller skyggeforhold
i området.

Forhold til anden planlægning og lovgivning
Landsplandirektiver
Lokalplanområdet er udlagt i overensstemmelse med Miljøministeriets landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni
2005. Direktivet er implementeret som retningslinjer og bestemmelser i
Kommuneplan 2015-2026 for Aabenraa Kommune.
Kommuneplan 2015
Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2015-2026 for Aabenraa
Kommune.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer.
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, hvor der kun kan planlægges for bebyggelse og anlæg i landzone, hvis der foreligger en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Området ligger ca. 300 m fra kysten, bag den eksisterende sommerhusbebyggelse, der starter ca. 125 m fra stranden.
Den planlægningsmæssige begrundelse for tilvejebringelse af nærværende
og de to foregående lokalplaner: Lokalplan nr. 1 som blev afløst af Lokalplan
1-1 og Lokalplan 1-1, som fortsat opretholdes, er givet med landsplandirektivet for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen.
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Bebyggelsen i lokalplanområdet er kun synlig, når man er helt tæt på og
fra skoven og engarealerne vest for området. Mod kysten er bebyggelsen
afskærmet af den eksisterende sommerhusbebyggelse og levende hegn. Bebyggelsen har en begrænset visuel effekt på kystlandskabet. Man kan delvis
se de eksisterende sommerhuse fra vandet, men ikke fra stranden, da bebyggelsen ligger ovenfor en ca. 12–20 m høj, beplantet skråning.
Fra den modsatte kyst ved Genner Strand kan man se campingpladsen nord
for sommerhusområdet, men ikke sommerhusbebyggelsen. Men sommerhusene er synlige fra Sønderballe Hoved. Lokalplanområdet er mod nord og øst
afgrænset af levende hegn, der medvirker til at afskærme den højst liggende
del mod kysten. Der er fastsat bestemmelse om at hegnene skal bevares.
Der er udarbejdet visualiseringer af den planlagte bebyggelses visuelle påvirkning af landskabet. De kan ses på side 38-39 i Lokalplan nr. 1-1, som
stadig opretholdes.
Den justering af taghældning, som muliggøres med lokalplan nr. 1-2, og
præciseringen af det maksimalt tilladte bebyggede areal pr. ejendom, vurderes ikke at medføre en ændret påvirkning på kystlandskabet, idet den
maksimale bygningshøjde ikke ændres og omfanget af det bebyggede areal
opretholdes uændret.
Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet Lokalplan nr. 1-1. Denne opretholdes samtidigt med
nærværende Lokalplan nr. 1-2.
Natur

Habitatbekendtgørelsen
I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 6, skal der, i redegørelsen til planforslag i medfør af planloven, indgå en vurdering af planens virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Lokalplanområdet
ligger ikke i nærheden af et Natura 2000 områder, og muliggør ikke tiltag,
der kan påvirke et Natura 2000 område.
Nærmeste Natura 2000-område i forhold til planområdet er Habitat- og fuglebeskyttelsesområdet Lillebælt ca. 11 km nordøst for lokalplanområdet. Natura 2000-området vurderes ikke at kunne påvirkes af lokalplan realisering,
idet der er kun tale om en mindre justering i bestemmelserne i en eksisterende lokalplan for et sommerhusområde, der er under realisering.

Beskyttede arter
Der er ikke registreret bilag IV arter i området, og på baggrund af lokalplanområdets karakter som sommerhusområde under udbygning, anses det ikke
for sandsynligt, at der forekommer bilag IV arter på arealet.
Landskab og bevoksning I henhold til Kommuneplan 2015-2026 for Aabenraa Kommune er det landskab, der omgiver lokalplanområdet udpeget som
værdifuldt landskab.
For øvrige forhold, se Lokalplan nr. 1-1.
Arkæologi
Se Lokalplan nr. 1-1.
Miljø
Se Lokalplan nr. 1-1.
Tekniske sektorplaner
Se Lokalplan nr. 1-1.

Miljøscreening
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-

9

Redegørelse

AABENRAA KOMMUNE

krete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020, skal der
udarbejdes en miljøvurdering af
•
•
•

Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.

Der er foretaget en screening af Lokalplan nr. 1-1. Ændringen af taghældningen, som muliggøres med dette tillæg og præciseringen af det maksimalt
tilladte bebyggede areal pr. ejendom vurderes ikke at ændre på screeningens
konklusioner – særligt fordi den maksimale bygningshøje og bebyggelsens
omfang ikke ændres.
Se derfor Lokalplan nr. 1-1.

Tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning
Se Lokalplan nr. 1-1.
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Lokalplanområde

0
Lokalplanområde

50

100

150m

KORTBILAG 1
LOKALPLANOMRÅDETS
AFGRÆNSNING
DATO: 26.11.2020

Dato:

0

25.10.2018
50

Mål:

1:2000
100

Initialer:

klh

Kultur, Miljø og Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

150m

11

1101 m2

11

10

957 m2

9

994 m2

4

1049 m2

3

1202 m2

2

21

1081 m2

Byggelinje

999 m

1

2

2

8

1093 m2

952 m2

12

1089 m2

22

969 m2

1001 m2

7

5

1024 m2

6

960 m2

23

1006 m2

1000 m2

13

14

15
977 m2

24

1089 m2

1044 m2

16

1205 m2

20
1083 m2

19

1076 m2

18

1101 m2

17

1186 m2

25

1075 m2

1127 m2

26

1192 m2

1057 m2

27

28

1094 m2

29

LOKALPLAN
1-2
LOKALPLANNR.
NR.
01
KORTBILAG
KORTBILAG

Lokalplan nr. 1-1

Kortbilag 2: Dispositionsplan

Dato: 10. september 2007 Tilrettet 8. maj 2019
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Kortbilag
KORTBILAG

Lokalplan
KORTBILAG 3 nr. 1

ILLUSTRATIONSPLAN
Kortbilag
3: Illustrationsplan
DATO: 10.
26.11.2020
Dato:
september 2007
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Klagevejledning
I henhold til planloven - Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 med senere ændringer - § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages til planklagenævnet.
I henhold til Miljøvurderingsloven – Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020
med senere ændringer - § 17, stk. 2, kan kun retlige spørgsmål påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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 afgørelser vedr. forslag til lokalplan eller forslag
til kommuneplantillæg, kan du klage til planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelse om at ikke miljøvurdere planerne, kan
du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det gør du ved at oprette en klage i Klageportalen. Indgang til Klageportalen
findes via www.borger.dk eller www.virk.dk.
planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder
og organisationer. planklagenævnet kan tilbagebetale gebyret, hvis du får
helt eller delvis medhold i din klage.
Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. En
klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning – med mindre planklagenævnet
eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
planklagenævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
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Lokalplan nr. 1-2
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med
LInK arkitektur A/S, Urban.
Offentliggjort den 17. februar 2021
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
plan@aabenraa.dk

