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Området udlægges til rekreativt område med det formål at sikre en grøn
overgang mellem land og by i den sydlige del af Løjt Kirkeby. Efterfølgende
kan området kun lokalplanlægges til rekreative formål. Et grønt område
vil være i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby, hvor
området udgør en del af en grøn forbindelse mellem by og land, svarende til
den grønne bræmme vest for Løjt.
Oversvømmelse og Erosion
Regnvandsbassiner skal dimensioneres til 5 års hændelser på samme måde
som kloakeringsløsninger. Risiko for oversvømmelse er altså ikke større end
det gængse.
Grønt Danmarkskort
Internationale beskyttelsesområder
De nærmeste Natura2000-områder er Bolderslev Skov og Uge Skov, og disse
områder ligger over 3 km fra nærværende rammeområder. Området mellem
rammeområdet og Natura200-områderne er dyrkede landbrugsarealer, og
det vurdere derfor at nærværende kommuneplantillæg ikke vil få indvirkning
på Natura2000-området.
Beskyttede dyre- og plantearter
Naturindholdet på matrikel nr. 541 Løjt Kirkeby, Løjt vil forventeligt
stige efter etablering af forsinkelsesbassin, idet man kommer længere
ned i terræn og bliver mere fugtigt. Projektet kan forbedre paddernes
fødesøgningsmuligheder, men vil ikke have påvirkning på andre bilag IVarter. Der er dog stadig tale om et teknisk anlæg for størstedelen af området
Område med særlige naturbeskyttelsesinteresser
Området ligger i byranden nær udpeget værdifuldt landskab. Landskabskiler
i og mellem byerne samt værdifulde byrande skal ifølge Kommuneplan 2015
friholdes for byggeri og anlæg for at sikre oplevelsen af forskellen mellem
by og land og af byens placering i landskabet samt for at skabe attraktive
bynære rekreative områder.
Kommuneplantillægget sikrer, at området fortsat friholdes for bebyggelse,
og styrker dermed det værdifulde landskab.
Økologiske forbindelser
Kommuneplantillægget ligger uden for de, i Kommuneplan 2015, udpegede
økologiske forbindelser.
Foroffentlighed
Der er indkaldt idéer og forslag til planlægningen, og der er kommet 7
høringssvar med bemærkninger til rekreative anlæg, stiforbindelse, bro,
regnvandsbassin og ejendomsudvikling. Bemærkninger er, så vidt muligt,
indarbejdet i kommuneplantillægget.
Miljøscreening
På baggrund af screeningen, har Aabenraa Kommune vurderet, at
miljøpåvirkningerne hverken hver for sig eller kumulativt er af væsentligt
omfang og giver derfor ikke anledning til, at der udarbejdes en
miljøvurdering. Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering
er offentliggjort sammen med planforslaget.
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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Lykkevej og Løjt Skolegade
Kommuneplanramme nr. 1.3.019.N
Nuværende anvendelse
Ubebygget grønt område og regnvandsbassin.
Områdets anvendelse
Rekreativt område
Specifik anvendelse
Regnvands- og klimaanlæg. Større rekreativt område. Ubebygget grønt
område til jordbrug og rekreation. Beplantning.
Zonestatus
Nuværende zonestatus: Byzone
Fremtidig zonestatus: Byzone
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2015 er vedtaget af Aabenraa
Byråd den XX. måned 20XX.
Forslaget er offentliggjort den X. måned 20XX.
Jan Riber Jakobsen
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 på kpo.naevneneshus.dk, eller via link på 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. 47
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Plan, Teknik & Miljø.
Offentliggjort den X. måned 20XX
Tryk: Aabenraa Kommune.
Kort: Copyright Aabenraa Kommune og Geodatastyrelsen
Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til:
plan@aabenraa.dk
Eller som brev til:
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

