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Tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2015 for
Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune ønsker med kommuneplantillægget at give mulighed
for at etablere et solenergianlæg til elproduktion ved Nørreeng nord for
landsbyen Fogderup.
Baggrunden er bygherres ønske om at etablere et solenergianlæg på ca.
118 ha til produktion af grøn vedvarende energi til elnettet. Arealerne
anvendes i dag til landbrug og en konvertering af disse arealer til grøn
energiproduktion med solenergi vil bidrage til en reduktion af emissioner fra
fossile brændstoffer til gavn for miljøet og klimaet.
For at imødekomme ønsket, har Aabenraa Kommune igangsat udarbejdelsen
af dette kommuneplantillæg nr. 52 som grundlag for udarbejdelsen af en ny
lokalplan for det ansøgte projekt. Lokalplan nr. 147 udarbejdes sideløbende
med dette kommuneplantillæg.
Dette kommuneplantillæg udlægger således et nyt rammeområde 2.9.018.T
til tekniske anlæg i det åbne land. Den konkrete anvendelse i området
fastlægges til solenergianlæg til elproduktion.
Klimatilpasning
Aabenraa Kommune vil gerne støtte op om udviklingen fra fossile
brændstoffer til mere miljøvenlige energiformer. Klimapolitik 2015 sætter
pejlemærkerne for, hvordan vi kan skabe vækst på en bæredygtig måde i
Aabenraa Kommune. Klimapolitikken skal støtte op om, at vi i stadig højere
grad lokalt kan forsyne vores egne virksomheder med bæredygtig og CO2–
neutral energi fra vindmøller og biogas. For at sikre en bæredygtig udvikling,
skal der sættes fokus på, hvor fremtidens byer og boligområder skal være
og ikke mindst hvordan de skal udformes. Det er samtidigt gennem den
strategiske og fysiske planlægning at Aabenraa Kommune kan sætte fokus
på, at øge mængden af vedvarende energi der produceres i kommunen.
Desuden har vi mulighed for at foretage en mere generel planlægning for
udnyttelsen af vores ressourcer og dermed opnå CO2-reduktion.
Grundvand
Rammeområdet ligger i et område uden særlige drikkevandsinteresser.
Dog ligger den sydøstlige del af området inden for et nitratfølsomt
indvindingsområde. Ved realisering af rammeområdets muligheder for
etablering af et solenergianlæg til elproduktion, vil området blive udtaget
af landbrugsdrift, hvorved brug af pesticider ophører. Solenergianlæg til
elproduktion er ikke væskebåret og anses derfor ikke som værende til fare
for grundvandet. Derfor vurderes kommuneplantillæggets tilvejebringelse
og realisering ikke at give anledning til en øget risiko for forurening af
grundvandet i området. Se endvidere redegørelse for grundvandsforhold i
miljøvurderingen samt i det ikke tekniske resume af miljøvurderingen i dette
kommuneplantillæg.
Landskab
Rammeområdet ligger i et område, hvor der ikke er særlige landskabelige
interesser. I miljøvurderingen af dette kommuneplantillæg og i
det ikke tekniske resume af miljøvurderingen, som findes senere i
kommuneplantillægget, redegøres der for de landskabelige forhold, ligesom
der redegøres for anlæggets mulige påvirkning på de nærmeste naboer.
Oversvømmelse og erosion
Aabenraa kommune har ikke fastlagt retningslinjer i kommuneplanen 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 - Udpegning af områder, der kan blive udsat
for oversvømmelse eller erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger
til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling,
særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede
områder og nr. 19 - friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering
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af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig
risiko for oversvømmelse, jf. kapitel 2 i lov om vurdering og styring af
oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og bekendtgørelse om vurdering
og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af
søterritoriet.
Området ligger forholdsvist højt (kote 26-28 m). Langs vandløbene i
området er der dog kortlagt risiko for oversvømmelse i forbindelse med 20
års hændelser. Solenergianlæg er vurderes ikke følsomme overfor den type
oversvømmelser, da de etableres på stativer. Der iværksættes derfor ikke
særlige afværgeforanstaltninger i den forbindelse.

Forhold til anden planlægning
Økologisk forbindelse
Dele af områdets afgrænsning mod nordvest, vest og øst indgår i økologiske
forbindelser, der er fastlagt i kommuneplanen.
Aabenraa Kommune har udpeget områder til økologiske forbindelser. Indenfor
disse områder må ændringer i arealanvendelsen, herunder etablering af
nye større tekniske anlæg, ikke i væsentlig grad forringe det vilde dyre- og
plantelivs spredningsmuligheder.
Faunapassagerne skal sikre, at dyr kan spredes i landskabet og udveksle
tilstrækkeligt med individer, til at fastholde en sund bestand. Samtidig skal
passagerne gøre det muligt for dyrearter at komme til nye levesteder, der
skabes eller genskabes i landskabet. Det gælder eksempelvis nye vandhuller,
vådområder, skovrejsning og læhegn.
Ved udlæg af det nye rammeområde, reduceres udstrækningen af de
økologiske forbindelser - særligt mod øst og vest. Rammeområdets specifikke
anvendelse til solenergianlæg til elproduktion muliggør, at området kan
opretholde en udpræget grøn karakter med en mere varieret vegetation end
de tidligere landbrugsarealer, og arealerne vil få en øget betydning for en lang
række dyrearter som fourageringsområde.
I henhold til Aabenraa Kommunes retningslinjer for etablering af store
solenergianlæg, skal disse opdeles i mindre enheder / byggefelter. I
rammebestemmelserne sikres det derfor, at der imellem byggefelterne til
solpaneler etableres brede naturområder med permanent græs og levende,
afskærmende hegn, som er sammensat af hjemmehørende arter. Dette vil
tiltrække fouragerende dyr, og arealerne kan derfor få funktion som en del af
en grøn spredningskorridor.
Særligt værdifulde landbrugsområder
Planområdet ligger i et særligt værdifuldt landbrugsområde. Hensigten er, at
landbrugsjord ikke unødigt inddrages til andre formål, og hvis det inddrages,
at der tages størst muligt hensyn til landbrugsinteresserne. Der skelnes
mellem almindelig landbrugsjord og landbrugsjord i særligt værdifulde
landbrugsområder.
I debatten for og imod placering af større energianlæg i det åbne land,
fremføres ofte det argument, at det vil gå ud over fødevareproduktionen.
Men selv ved en kraftig udbygning af solenergianlæg vil arealforbruget være
omkring 5.600 ha til solceller. Det svarer til 0,2 % af Danmarks landbrugsareal.
Solenergianlæg kan med fordel indpasses, hvor klimaudfordringerne gør
marginale jorde mindre rentable til jordbrugsformål, eksempelvis hvis
perioden, hvor de står under vand i foråret, truer vinterafgrøder, eller hvor
længere tørkeperioder går ud over høstudbyttet. Anlæggene kan således
placeres i områder, hvor anvendelsen og udbyttet ellers bliver mere ustabilt.
Inden for rammeområdet er en forholdsvis stor del af området ’marginale
jorde’. Planlægningen sker på baggrund af en ansøgning fra projektudvikler
efter aftale med lodsejere. På den baggrund er det vurderet, at
udviklingsmuligheder samt struktur- og arronderingsforhold er tilgodeset
bedst muligt. Forinden at ejendommene kan anvendes til opstilling af solceller,
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kræves der tilladelse til ophævelse af landbrugspligten eller tilladelse til
forpagtning af arealet til opstilling af solceller jf. landbrugsloven.
I lokalplan nr. 147 stilles der krav om, at området skal tilbageføres til
landbrugsdrift når anvendelsen til solenergianlæg ophører.
På den baggrund finder Byrådet området egnet til anvendelse til
solenergianlæg.
Forhold til anden lovgivning
Habitatdirektivet / Natura 2000
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.
Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F62 Tinglev Sø og Mose,
Ulvemose og Terkelsbøl Mose ca. 8,5 km syd for projektområdet.
Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at værne om arterne på områdets
udpegningsgrundlag, i dette tilfælde Rørhøg, Hedehøg, Trane, Blåhals og
Rødrygget tornskade (Miljøstyrelsen, 2020).
Det nærmeste habitatområde er H85 Bolderslev Skov og Uge Skov ca. 11,5
km øst for projektområdet, se Figur 91. Bolderslev Skov danner sammen
med Uge Skov en af Danmarks største naturskove. Der er stor forekomst af
småbladet lind, og området har urskovsagtige præg. Natura 2000-området
er primært udpeget for at bevare værdierne i disse skoves skovnaturtyper,
en række sø-typer og stor vandsalamander (Miljøstyrelsen, 2020).
Grundet afstanden til de nærmeste Natura 2000-områder og projektets
karakter, vurderes det at være uden påvirkning af Natura 2000-områders
udpegningsgrundlag eller integritet.
Beskyttede arter / Bilag IV
Af relevante bilag IV-arter har der været foretaget kortlægning af
spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder og arter af flagermus.
Der er ikke registreret forekomst af spidssnudet frø, løgfrø eller stor
vandsalamander. Nærmeste fund af løgfrø er fra flere vandhuller syd
for Fogderup ca. 1100m syd for projektområdet. For de øvrige arter, er
nærmeste fund endnu længere fra projektområdet.
I miljøvurderingen / VVM-redegørelsen, som følger lokalplan nr. 147 og
dette kommuneplantillæg, er det undersøgt, hvordan realiseringen af
planforslaget vil kunne påvirke flagermus i området. Konklusionen er, at der
ikke vil ske en påvirkning, da der ikke er yngle og raststeder i området. Dog
er der to nord-sydgående beplantningsbælter, som flagermusene bruger
som ledelinjer. Det sikres, i lokalplan nr. 147, at disse to beplantningsbælter
bevares.
Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttet natur
Området består overvejende af landbrugsarealer i omdrift, og der er kun
beskedne naturbeskyttelsesmæssige interesser. Helt konkret ligger der tre
§ 3-beskyttede vandhuller i projektområdet, samt vandløbene Fogderup
Nordvandløb og Tilløb B, der begge er udpeget som § 3-beskyttede vandløb.
Ekstensivering af driften vil generelt betyde, at der sker mindre udvaskning
af næringsstoffer til vandløbene i projektområdet og til nedstrøms-liggende
vandområder, og vurderes at være positivt for vandkvaliteten.
Projektets driftsfase vurderes i det hele taget at medføre en positiv
påvirkning af den § 3-beskyttede natur.
Foroffentlighed
Idéer og forslag til kommuneplantillægget, afgrænsning af miljørapport og
afgrænsning af miljøkonsekvensrapport har været udsendt i offentlig høring
fra 15. juni 2021 til 27. juli 2021. I foroffentlighedsperioden har Aabenraa
Kommune bl.a. modtaget bemærkninger vedr. anlæggets placering, omfang
og afgrænsende beplantning, ligesom der er stillet forslag om aktiviteter i
områdets grønne arealer mellem byggefelterne.
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Miljøvurdering
I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:
Planer og programmer som fastlægger rammer for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for
fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Aabenraa Kommune har vurderet, at planforslagene til kommuneplantillæg
nr. 52 og lokalplan nr. 147 skal ledsages af en miljøvurdering af både
planlægningen (miljørapport) og projektet (miljøkonsekvensrapport).
Planerne og projektet omfatter etablering af et nyt solenergianlæg. Projekter
om solenergianlæg er opført på miljøvurderingslovens bilag 2:
Punkt 3a): Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
Sammenskrivning af miljøvurdering af kommuneplantillægget,
lokalplanen og det konkrete projekt.
I forlængelse af bygherrens ønske om at foretage en miljøvurdering af
det konkrete projekt og Aabenraa Kommunes beslutning om ligeledes at
foretage en miljøvurdering af plangrundlaget, har Aabenraa Kommune på
opfordring fra bygherren besluttet, at de 2 miljøvurderinger sammenskrives i
et dokument: Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 52, Lokalplan nr. 147
og det konkrete projekt (herefter Miljøvurdering(en)).
Beslutningen er truffet uagtet de 2 miljøvurderinger proceduremæssigt og
indholdsmæssigt ikke er helt ens og uagtet kommunens og bygherrens
ansvar for de enkelte elementer er forskelligt. Miljøvurderingen af
plangrundlaget er kommunens ansvar og foretages efter Afsnit II i LBK
nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingen af det
konkrete projekt er bygherrens ansvar og foretages efter samme lovs Afsnit
III.
Beslutningen om sammenskrivning er sket for at gøre den samlede
miljøvurdering inklusive afgrænsning af, hvilke emner der skal vurderes,
redegørelser for de offentlige høringer og overvågningsprogrammet mere
overskuelig for borgere og myndigheder.
Indholdet i Miljøvurderingen er afgrænset via en høring af berørte
myndigheder og offentligheden samtidig med den forudgående offentlige
høring om udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen.
Miljøvurderingen fremlægges som forslag i offentlig høring og hos berørte
myndigheder sammen med planforslagene tillige med et forslag til tilladelse
til det ansøgte projekt efter Miljøvurderingslovens § 25.
Såfremt det efterfølgende besluttes at arbejde videre med sagen, udarbejdes
en redegørelse for den offentlige høring og der foretages eventuelle
rettelser i planerne, projektet og § 25-tilladelsen. Endvidere fastlægges et
overvågningsprogram, som kommunen skal iværksætte. Vurderes projektet
at have væsentlige miljøpåvirkninger, kan bygherren tillige pålægges et
overvågningsprogram af disse.
Endelig vedtagelse af Miljøvurderingen og § 25-tilladelsen foretages af
Byrådet samtidig med endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og
lokalplanen.
I Miljøvurderingen er der indledningsvis redegjort nærmere for, hvilke dele
bygherren er ansvarlig for og hvilke dele kommunen er ansvarlig for.
Ikke teknisk resumé
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Projektbeskrivelse
Projektet omfatter etablering af et solenergianlæg med tilhørende
tekniske anlæg, samt områder til levende hegn og permanent græs. Når
solenergianlægget er færdigetableret og i drift, vil produktionskapaciteten
være op til 72.000 MWh, hvilket svarer til en forsyning af ca. 17.750
standard-husstandes elforbrug.
Solenergianlægget vil bestå af solcellepaneler med højde på op til 3 m
over terræn. Derudover etableres op til 10 mindre transformerbygninger
(samlehuse) og en step up-transformer. Under solcellepanelerne etableres
op til 390 invertere.
Projektområdet ligger i det åbne land ca. 500 m nord for landsbyen
Fogderup. Området ligger i landzone og består i dag af marker i
landbrugsdrift. Gennem projektområdet forløber vandløb og grøfter, og der
er enkelte småsøer.
Projektområdet har en størrelse på i alt ca. 118 ha, hvoraf ca. 72,5 ha
disponeres til solenergianlægget. Projektområdet udgøres af fem delområder
(A, B, C, D og E), herunder fire til solenergianlæg og ét til levende hegn
og permanent græs. Omkring byggefelterne etableres et trådhegn på op
til 2 m. Der etableres slørende beplantning omkring projektområdet og
byggefelterne.
Byggefelternes areal varierer fra ca. 10,6 til ca. 24,5 ha. Resten af
projektområdet på ca. 45,5 ha udlægges til område med levende hegn
og permanent græs med offentlig adgang. Her etableres trampestier,
madpakkehuse og shelters til offentlig rekreativ benyttelse.
Referencescenariet
Referencescenariet (0-alternativet) er den situation, der her benyttes
som sammenligningsgrundlag for at vurdere, hvilke påvirkninger
projektet medfører. Referencescenariet er den situation, hvor projektet
ikke gennemføres. Referencescenariet er baseret på videreførelse af den
eksisterende landbrugsdrift på arealerne i projektområdet, og med den
nuværende behandling (gødskning mv) af arealerne.
Plangrundlaget
Forslag til kommuneplantillæg nr. 52
Planområdet er under eksisterende forhold ikke omfattet af
kommuneplanrammer, der kan rumme tekniske anlæg såsom
solenergianlæg. Realisering af projektet forudsætter derfor, at Aabenraa
Kommune vedtager et kommuneplantillæg.
I forbindelse med den ansøgte etablering af et nyt solenergianlæg
har Aabenraa Kommune derfor udarbejdet Kommuneplantillæg nr.
52. Planområdet for kommuneplantillægget er sammenfaldende med
planområdet for lokalplanen.
Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge kommuneplanrammer
for området, der fastlægger anvendelsen til teknisk anlæg til elproduktion.
Forslag til Lokalplan nr. 147
I forbindelse med den ansøgte etablering af et nyt solenergianlæg har
Aabenraa Kommune udarbejdet Lokalplan nr. 147.
Lokalplanens formål er at udlægge områdets anvendelse til solenergianlæg
med tilhørende anlæg (transformerstationer mv.), samt at fastlægge
områdets disponering med byggefelter, beplantningsbælter og en god
tilgængelighed til området. Lokalplanen skal bl.a. sikre vejadgangen til
området, etablering af afskærmende beplantning, stier og rekreative anlæg
(madpakkehuse, shelters), samt at arealet retableres til landbrugsdrift, når
solenergianlægget tages ud af drift.
Planområdet fastholdes i landzone og lokalplanen tillægges bonusvirkning,
hvilket betyder, at de tiltag, som lokalplanens bestemmelser muliggør, ikke
vil kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35.
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Miljøvurdering af projektet
Trafik
Etablering af solenergianlægget giver anledning til tung trafik i anlægsfasen,
hvor solpaneler og andet materiel skal transporteres til projektområdet på
lastvogne med containere. I driftsfasen består trafikken hovedsageligt af
besøg med varebil, når der er behov for tilsyn eller service af anlægget,
hvilket ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger. Påvirkningen i
denne fase er derfor ikke miljøvurderet.
Vurderingen af de trafikale forhold er udarbejdet på baggrund af trafiktal
på de omkringliggende veje samt oplysninger om antallet af kørsler til
og fra projektet i anlægsfasen. I anlægsfasen vil der være adgang til
projektområdet ad eksisterende grusvej fra Fogderupvej syd for området,
samt fra Fogderup Nørremark øst for området. Adgangen fra øst vil ske syd
for vejens S-kurve, der ligger i den sydøstlige del af projektområdet.
Der ankommer ca. seks lastbiler to gange pr. uge i anlægsperioden, der
varer 3,5 til 4 måneder. Det vurderes, om de to ovennævnte adgangsveje
kan håndtere den trafik, der kommer i anlægsperioden.
De to adgangsveje er for smalle til, at to lastbiler kan passere hinanden,
og der kan på især Fogderup Nørremark også komme anden trafik, da
vejen er gennemgående. Der vurderes derfor at være behov for at etablere
en ensrettet transportrute for lastbiler på til og fra projektområdet samt
etablering af vigelommer ved hhv. grusvejen fra Fogderupvej og ved
Fogderup Nørremark, således at øvrig trafik, (der ikke ensrettes), kan
passere. Derudover vurderes rabatter at skulle forstærkes langs disse to
smalle veje.
Uden disse afværgeforanstaltninger vurderes påvirkningen som følge
af trafik i anlægsfasen at være væsentlig negativ, dog på lokalt niveau,
mens etablering af afværgeforanstaltningerne vurderes at reducere
påvirkningen til mindre negativ. Det skal overvåges, at der udføres de
nødvendige vigelommer og ensrettet færdsel for projektets lastbiler
samt rabatforstærkning. Overvågningen foretages af kommunen som
vejmyndighed samt af bygherre, der skal sikre, at chaufførerne kender
transportruterne, f.eks. ved skiltning internt i og nær projektområdet.
Trafik i anlægsfasen kumulerer med den øvrige trafik på vejnettet, men
påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.
Støj
Solenergianlæg kan give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne
i driftsfasen som følge af støj fra de tekniske anlæg såsom invertere,
transformere mv. Derudover kan driften af de grønne arealer give anledning
til støj i forbindelse med maskinel slåning.
I anlægsfasen vil der være støj fra transporter og maskiner til anlæggets
etablering. Støjbelastningen fra etableringen vurderes som svarende til en
byggeplads, idet der ikke sker nedramning af anlægget. Påvirkningen er af
midlertidig karakter og udføres i dagtimerne på hverdage og vurderes at
være af mindre væsentlig karakter.
Som grundlag for vurderingen af projektets støjpåvirkning i driftsfasen
er der udarbejdet en støjmodel over det planlagte solenergianlæg.
Støjberegningerne for projektet er udarbejdet og udført i henhold til
Miljøstyrelsens vejledning ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.
Beregningerne er foretaget under forudsætning af fuld drift døgnet
rundt, selv om det reelt kun er i drift i døgnets lyse timer. Vurderingen af
støjpåvirkning fra driften er således konservativ og tager udgangspunkt
i et ”worst case-scenarie”. Beregningerne er foretaget på baggrund
af de forventede kildestyrker fra invertere, samlehuse og step uptransformerstation.
Beregningerne viser, at der ikke vil være overskridelse af Miljøstyrelsens
støjgrænseværdier for de omkringliggende boliger. Påvirkningen af de
omkringliggende boligejendomme vurderes derfor at være mindre væsentlig.
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På baggrund af støjundersøgelsen vurderes det, at der ikke vil være
behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning i anlægs-, drifts- eller
demonteringsfasen.
Støjen fra solenergianlægget kumulerer både i anlægs- og driftsfase
med støj fra områdets trafik og vindmøller, men da støjbidraget fra
solenergianlægget er lavt vurderes der kumulativt set ikke at være væsentlig
negativ påvirkning.
Natur og Natura 2000
Projektets mulige påvirkning af områdets natur er vurderet for anlægs- og
driftsfasen, samt nedtagningsfasen. Der er som grundlag for vurderingen
lavet feltundersøgelser i sommerhalvåret 2021.
Projektområdet ligger ca. 8,5 km fra det nærmeste Natura 2000-område,
som er fuglebeskyttelsesområdet F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og
Terkelsbøl Mose. Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at beskytte
arterne rørhøg, hedehøg, trane, blåhals og rødrygget tornskade. Traner
forekommer indimellem på markerne i projektområdet. Etablering af
solenergianlæg på markene vil fortrænge tranerne til de omkringliggende
marker i stedet. Dette vil ikke påvirke tranebestanden, hverken i området
eller i fuglebeskyttelsesområdet. På grund af den store afstand og
projektets karakter, vurderes projektet at være uden påvirkning af Natura
2000-området.
I projektområdet er tre vandhuller, der er beskyttede af
naturbeskyttelseslovens § 3. De kan også være levested for særligt
beskyttede arter (bilag IV-arter), såsom spidssnudet frø, stor
vandsalamander og løgfrø. Omtrent 1 km syd for projektområdet findes
en bestand af løgfrø. Kendte forekomster af de øvrige arter ligger endnu
længere fra projektområdet. Vandhullerne er besigtiget og vurderes at
have en ringe til moderat naturtilstand, uden væsentlige naturværdier.
De vurderes ikke at være egnede levesteder for spidssnudet frø, stor
vandsalamander eller løgfrø, grundet deres ringe vandkvalitet og tilgroning.
Der er kortlagt otte arter af flagermus i området. De fundne arter er alle
almindelige arter, der forekommer spredt i det danske landskab. Det er
især pipistrelflagermus og troldflagermus der er i området. Der er ikke
fundet yngle- eller rastesteder for flagermus i området, men der raster
sandsynligvis bl.a. pipistrelflagermus syd for området, i Fogderup. To af
områdets læhegn vurderes at have betydning for flagermus, idet de bruges
meget, dels til at fange føde langs, dels som ledelinje gennem området til
andre fødesøgningsområder nord for området.
Projektet er tilpasset områdets natur, idet der anlægges grønne rekreative
områder i et stiforløb gennem området og rundt om de tre vandhuller. Dette
betyder, at vandhullerne ikke påvirkes. De to læhegn, der fungerer som
ledelinjer for flagermus igennem området, bevares. Projektet vurderes at
være uden negativ påvirkning af § 3-beskyttet natur og bilag IV-arter.
Projektet medfører, at landbrugsdriften af markerne ophører i hele
projektets levetid. Herved reduceres udledningen af næringsstoffer mv. til
de tre vandhuller. Dette kan være en positiv påvirkning, men hvorvidt det
medvirker til en synlig positiv forandring er usikkert, da vandhullerne har
opbygget en pulje næringsstoffer i bundsedimentet, som vil fastholde dem
i en næringsrig tilstand længe fremover. Til gengæld vil ophør af pløjning
og anden jordbearbejdning, samt stop for anvendelse af sprøjtemidler,
have en positiv effekt på dyr og planter i vandhullerne, samt insektlivet
generelt. Disse effekter kan også smitte positivt af på f.eks. flagermus idet
fødegrundlaget kan forøges.
Projektområdet har et fugleliv typisk for egnens agerland, med en række
almindelige arter af småfugle og vibe, agerhøne, ravn, musvåge og tårnfalk.
Om vinteren er der registreret rastende forekomster af gæs og svaner på
markerne omkring projektområdet, især syd for projektområdet. Svaner
og gæs og andre arter, der raster på markerne om vinteren, vil blive
fortrængt fra projektområdet til de omkringliggende marker. Ekstensivering
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af driften i projektområdet og etablering af afgræsning kan være positivt for
insektspisende småfugle.
Der er i kommuneplanen udpeget økologiske forbindelser, der forløber i
projektområdets nordvestlige og nordøstlige afgrænsning langs vandløb og
skovbryn og over åbne, dyrkede marker. Spredningsforholdene for vilde
dyr og planter vil blive ændret som følge af projektet. I anlægsfasen kan
forstyrrelse medføre en midlertidig bortskræmning af vildtet. I driftsfasen
vil trådhegnet omkring byggefelterne til solceller begrænse færdslen for
større vildt såsom hjortevildt, mens mindre og mellemstort vildt såsom
ræv, grævling mv. kan passere gennem hegnets store masker. Projektets
beplantning samt det forhold, at arealer tages ud af landbrugsdrift,
vil forbedre spredningsmulighederne og give flere levesteder og
fødesøgningssteder for vilde dyr.
De levende hegn og områder med permanent græs vil være et positivt
bidrag til de økologiske forbindelser.
Der er ikke fundet væsentlige negative påvirkninger af naturforhold ved
projektet, og derfor heller ikke foreslået afværgeforanstaltninger eller
overvågning. Der er ikke konstateret kumulative effekter med andre planer
og projekter.
Overfladevand
I projektområdet løber tre offentlige vandløb: Fogderup Nordvandløb,
Tilløb A og Tilløb B. Vandløbene har intet konkret miljømål i gældende
Vandområdeplan eller nyeste Basisanalyse, og den aktuelle tilstand er
ukendt. Ved forvaltningen af vandløbsstrækninger uden konkret miljømål
skal myndighederne tage hensyn til, at den aktuelle tilstand i disse ikke
forringes, eller at opnåelse af god tilstand ikke hindres i de konkrete,
målsatte vandløb.
Fogderup Nordvandløb har udløb til Hvirlå, som er en del af Vidå
vandsystem, der har udløb til Vadehavet. Hvirlå har miljømål god økologisk
tilstand, og den samlede aktuelle tilstand for vandløbet er dårlig på
strækningen nedstrøms tilløb af Fogderup Nordvandløb. Dette skyldes, at
tilstanden for fisk er dårlig, idet tilstanden for smådyr er høj. Tilstanden for
makrofytter er ukendt.
For Vadehavet er miljømålet en god økologisk tilstand, men den samlede
tilstand er ringe. I gældende Vandområdeplan er der fastlagt et indsatsbehov
for reduktion af kvælstoftilførslen til Vadehavet. En del af kvælstoftilførslen
bliver reduceret i nuværende planperiode gennem forskellige indsatser
(vådområder, lavbundsprojekter, spildevand mv.). Derefter resterer
indsatser til yderligere reduktion af tilførslen af kvælstof, som er udskudt
til kommende planperiode. Myndighederne må ikke meddele tilladelser
til projekter, der kan forringe tilstanden i vandområderne eller hindre
målopfyldelse.
Projektområdet er udlagt på arealer, der i dag er landbrugsområder i
omdrift. I alt vil 118 ha landbrugsjord udgå af produktion og erstattes af
solenergianlæg og grønne områder. Fra dyrkede arealer er der et betydeligt
tab af næringsstoffer til vandmiljøet ved udvaskning af den overskydende
jordpulje, der ikke optages i afgrøderne. Landbrugsarealerne vil overgå til
natur, hvor udvaskningen af kvælstof og fosfor er lavere. Det medfører, at
projektet i driftsfasen vil give en samlet reduktion af tilførslen af kvælstof
og fosfor på hhv. 826 kg N/år og 35,4 kg P/år til Vadehavet. Dermed er
projektet ikke i konflikt med gældende Vandområdeplan og tilhørende
bekendtgørelser for så vidt angår Vadehavet.
Fogderup Nordvandløb med tilløb er omfattet af et regulativ i Aabenraa
Kommune. Vandløbene afvander området samt opstrøms-liggende
vandløbsstrækninger. I regulativet er der bl.a. er fastlagt bestemmelser
om vedligeholdelse én gang om året, hvis vandløbenes dimensioner ikke
overholder kravene til dimensionerne i regulativet. Den aktuelle tilstand
forventes ikke at blive forringet ved gennemførelse af projektet, da
vandløbenes nuværende forløb og dimensioner ikke vil blive ændret og de vil
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indgå i naturarealerne mellem felterne med solceller.
Projektområdet ligger i et område, som er klassificeret med lav risiko for
okkerudledning. Projektet vil ikke medføre udledning af okker til vandløb
mv., da der ikke vil ske sænkning af grundvandsstanden i området
som følge af projektet. Når der ikke sker sænkning af den terrænnære
grundvandsstanden, frigives der ikke okker til vandmiljøet.
Samlet set vurderes projektet at have en neutral til positiv påvirkning af
vandløbene i området og Vadehavet ved at forbedre naturtilstanden omkring
vandløbene inden for området og nedbringe tilførslen af næringsstoffer til
Vadehavet. Der er ikke vurderet behov for afværgeforanstaltninger eller
overvågning, og der er ikke konstateret kumulative effekter med andre
planer og projekter.
Grundvand
Etablering af solenergianlægget nord for Fogderup med de ændringer af
arealanvendelsen, som anlægget medfører, er vurderet i forhold til den
aktuelle beskyttelse og indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning i
området, og mere generelt i forhold til grundvandsressourcen.
Etablering af solenergianlægget fjerner en arealanvendelse som
landbrugsmæssig dyrkningsjord og skaber en arealanvendelse med
opsamling af solenergi med solcellepaneler, der dækker arealerne i et
åbent skråtstillet anlæg fæstnet til jordoverfladen og åbne arealer imellem
anlægsdele. Der forventes etableret afgræsning med får på arealerne.
Regnvand vil fortsat uhindret kunne nedsive og danne grundvand, og der
etableres ikke yderligere bortledning af vand.
Risikoen for tilførsel af stoffer afgivet fra overfladerne af solenergianlæggets
enkeltelementer er meget lille pr arealenhed under solcellerne. Det betyder,
at den mængde, der vil kunne tilføres jordoverfladen per arealenhed, er
meget lille, og derved hverken vil kunne udgøre en risiko for forurening af
jorden eller af det nedsivende regnvand. Der vil i forbindelse med anlægget
kun forekomme væsker i begrænset omfang og alene i tætte beholdere. Der
vil blive udført rengøring af solenergianlæggets producerende overflader med
demineraliseret vand. Dette er uden betydning for grundvandskvaliteten.
De dybereliggende grundvandsmagasiner i området er fra naturens side
beskyttet af et tyndt lerdække, men jordbunden er vandmættet. Større
nedbørsmængder afstrømmer derfor til områdets grøfter og vandløb.
Dannelse af grundvand til de dybere grundvandsmagasiner er derved
moderat og langsom. Den kemiske sammensætning af grundvandet er
præget af den lange opholdstid og påvirkes derved kun i mindre grad af
aktiviteter på terræn.
Ved etablering af anlægget ændres arealanvendelsen fra dyrkning af
afgrøder med tilførsel af gødningsprodukter og bekæmpelse af skadevoldere
med pesticider, til solenergianlæg med meget lille og ubetydelig påvirkning
af grundvandskvaliteten. Kvantiteten af grundvand dannet på arealerne vil
fortsat være af samme naturgivne størrelsesorden.
Samlet set vurderes projektet at have en neutral til positiv påvirkning
af grundvandsressourcen ved at forbedre kvaliteten af det nydannede
grundvand og med samme kvantitet som oprindelig arealanvendelse
til landbrug. Etablering af anlægget på projektarealet er derfor i
overensstemmelse med den offentlige planlægning og udarbejdede
handlingsplaner for beskyttelse af grundvandforekomster i området.
Der vurderes ikke at være konflikter med vandplanlægningen for området,
men der kan forventes positive effekter ved, at dyrkede arealer tages ud af
konventionel drift.
Der er ikke vurderet behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning,
og der er ikke konstateret kumulative effekter med andre planer og
programmer i forhold til grundvandet.
Luft og klima
Etablering af et solenergianlæg påvirker luft og klima, idet anlægget
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erstatter fossile brændstoffer og dermed reduceres CO2-udledningen.
Denne påvirkning sker i driftsfasen. Derudover kan der i anlægsfasen være
midlertidig påvirkning af den lokale luftkvalitet som følge af støv ved kørsel
på grusveje.
Solenergianlægget vil have produktionskapacitet til 72.000 MWh, hvilket
svarer til en forsyning af ca. 17.750 standard husstandes elforbrug.
Nærværende rapport konkluderer, at projektet må forventes udelukkende
at have positiv effekt på klimaet, med en sænkning af CO2 g/KWh på
10.080 om året, gennem erstatning af traditionelle, brændstofbaserede
energiproduktioner.
Der kan forekomme forøget emission i anlægs- og nedtagningsfasen
gennem lastbiltrafik. Lastbiltrafikken foregår over en afgrænset periode,
og den forøgede emission herved vurderes ikke at have en negativ effekt
i forhold til den samlede sænkning af CO2 emissioner gennem driften af
solenergianlægget.
I forhold til luftkvaliteten lokalt vil der i anlægsfasen i tørre perioder
kunne ophvirvles støv ved kørsel på grusvejene. Støv kan give anledning
til kortvarig luftforurening, som kan være til gene for både arbejdere og
nærmeste beboere. Ved meget tørre perioder bør derfor gøres brug af
køreplader og/eller vanding, som vil mindske støvemissionen til luften.
Dette indgår derfor som en afværgeforanstaltning. Nødvendigheden af
afværgeforanstaltninger til afværge af støvgener vurderes løbende under
anlægs- og nedtagningsfasens forløb, idet dette vil afhænge af vejrliget.
Der vurderes derudover ikke behov for afværgeforanstaltninger eller
overvågning, idet der ikke er negative påvirkninger. Der vil i forhold til
CO2-reduktion og klimaeffekt være kumulation med andre planer og
projekter, der omfatter etablering af anlæg til vedvarende energi, herunder
lokalt solenergianlæggene i Bjerndrup og Hjolderup, og overordnet set alle
andre planer og projekter, der omfatter anlæg til vedvarende energi. Disse
kumulative effekter er positive.
Landskab
Projektets påvirkning af landskabet og de visuelle forhold er vurderet på
baggrund af en landskabsanalyse samt visualiseringer og besigtigelser
i området. Landskabet kendetegnes ved en udpræget flad topografi
beliggende inden for kote ca. 25-30 meter. Det landskab, som
projektområdet er en del af, kan beskrives som et karakteristisk
landbrugslandskab. Det er et forholdsvist enkelt landskab med store
markflader afbrudt af læhegn, regulerede vandløb og småskove. Området
er ikke omfattet af kommuneplanens retningslinjer for landskabet. I
referencescenariet vil den eksisterende arealanvendelse med landbrugsdrift
fortsætte uændret.
I anlægsfasen præges landskabet midlertidigt af materiel,
entreprenørmaskiner, containere, transporter mv. Dette vil kunne ses fra
omgivelserne, da beplantningen endnu ikke er vokset til, men der er tale
om en lokal og midlertidig påvirkning. Påvirkningen vurderes derfor at være
negativ, men mindre væsentlig.
I driftsfasen viser visualiseringerne, at anlægget vil være godt skjult bag
den kommende beplantning. Der er god afstand til beboelser og bymæssige
bebyggelser, og terrænet omkring anlægget er relativt fladt. Derfor,
og da planforslagene og projektet omfatter etablering af brede og høje
beplantningsbælter, som i høj grad skjuler anlægget set fra omgivelserne,
vurderes landskabspåvirkningen at være neutral.
Der vurderes ikke behov for afværgeforanstaltninger, idet den slørende
beplantning indgår i projektet og også er et krav i lokalplanen. Der er
ikke andre planer eller projekter, som kan medføre kumulative effekter
på lokalt niveau, idet det aktuelle projekt ikke vil kunne ses sammen med
kommunens andre solenergianlæg, men for kommunen som helhed vil
projektet medføre, at der generelt opleves flere solenergianlæg.
Uden den i lokalplanen beskrevne slørende beplantning vil solenergianlægget
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medføre væsentlig påvirkning af landskabet. Der skal derfor ske overvågning
af beplantningens vækst og slørende effekt.
Friluftsliv og rekreative forhold
Som grundlag for miljøvurderingen er de eksisterende, rekreative forhold
undersøgt, herunder områdets nuværende rekreative elementer, herunder
stiforløb, opholdsarealer mv., og områdets nuværende rekreative værdi
for forskellige brugergrupper. Ændringer i de rekreative muligheder som
følge af planerne og projektet, og områdets oplevelsesværdi for forskellige
brugergrupper, vurderes.
Projektområdet består under eksisterende forhold af landbrugsarealer i
omdrift. Der er ingen rekreative elementer eller særlige udflugtsmål i og
omkring projektområdet. Vest for projektområdet, langs Korupvej, er i
kommuneplanen udlagt en regional cykelrute. Området benyttes af lokale
beboere til jagt og gåture i lokalområdet, men da området er dyrket, er
adgangsmulighederne begrænsede.
Projektet omfatter etablering af trampestier, rekreative naturområder,
madpakkehuse og shelters inden for projektområdet. Rekreative forhold er
vurderet for driftsfasen.
I driftsfasen er der således markant forbedrede muligheder for at anvende
området rekreativt til vandreture, hundeluftning, overnatning, lokalt ophold
ved madpakkehuse mv. Projektområdet vil på sigt få et forøget naturindhold
som følge af projektet, idet området tages ud af landbrugsmæssig drift og
indrettes til rekreative formål for offentligheden.
Projektets påvirkning af de rekreative forhold og friluftslivet er positiv, og
der er ikke behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning.
Hvis projektområdet kan bindes sammen med eller formidles i sammenhæng
med den regionale cykelrute, kan der opstå positive kumulative effekter.
Derudover er der ikke kumulative effekter med andre planer, projekter eller
aktiviteter i relation til de rekreative forhold.
Miljøvurdering af planforslagene
Såfremt planerne vedtages, men det ansøgte projekt ikke realiseres, vil
et andet tilsvarende projekt kunne realiseres inden for planernes rammer.
Planerne rummer ikke mulighed for projekter, der afviger væsentligt fra
det ansøgte i forhold til potentiel påvirkning af miljøfaktorerne støj, natur
og Natura 2000, overfladevand, grundvand, luft og klima, landskab, samt
friluftsliv og rekreative forhold. Miljøvurderingen af planerne vurderes at
være sammenfaldende med miljøvurderingen af projektets driftsfase.
For trafik udløser planerne i sig selv ikke krav om miljøvurdering, idet de
trafikale forhold i driftsfasen ikke giver anledning til potentielle væsentlige
påvirkninger.
Kumulative effekter
Trafik i anlægsfasen
Trafikalt set kumulerer transporterne til projektområdet i anlægsfasen
med den øvrige trafik på influensvejnettet omkring projektområdet og
på transportruterne. Grundet de relativt små trafikmængder vurderes
påvirkningen som følge af projektet i anlægsfasen også kumulativt set at
være mindre negativ, når de foreslåede afværgeforanstaltninger tages i
anvendelse.
Luft og klima
Der vil i forhold til CO2-reduktion og klimaeffekt være kumulation med andre
planer og projekter, der omfatter etablering af anlæg til vedvarende energi,
herunder lokalt solenergianlæggene i Bjerndrup og Hjolderup, og overordnet
set alle andre planer og projekter, der omfatter anlæg til vedvarende energi.
Disse kumulative effekter er positive.
Landskab i driftsfasen
Der er øvrige tekniske anlæg i området i form af vindmøller og
højspændingsanlæg, som potentielt kan kumulere med det ansøgte
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solenergianlæg. Som følge af beplantningen, der i høj grad skjuler
solenergianlægget, vurderes der ikke at opstå væsentlig kumulativ
påvirkning landskabet, når projektet ses sammen med vindmøller og
højspændingsanlæg. De øvrige projekter med solenergianlæg (Hjolderup
og Bjerndrup) ligger så langt fra det aktuelle planområde, at de forskellige
anlæg ikke vil kunne ses samtidig, men projektet vil bidrage til, at man
generelt oftere møder solenergianlæg i kommunen.
Friluftsliv og rekreative forhold
Hvis der skabes forbindelse til cykelruten, der ligger vest for projektområdet,
og til de rekreative områder i planområdet, kan der opstå positive
kumulative effekter, idet cyklende på ruten får mulighed for at gøre stop i
området og benytte sig af de rekreative faciliteter.
Afværgeforanstaltninger
For at sikre, at lastbiler kan passere hinanden på hhv. Fogderup Nørremark
og grusvejen, der fungerer som adgangsvej til projektområdet fra syd,
skal der enten etableres vigelommer eller ensretning af transportvejen
i anlægsfasen. Af hensyn til trafiksikkerheden, også i forhold til øvrige
trafikanter, skal det med vigelomme sikres, at lastbiler ikke holder og venter
på Fogderupvej for at komme ind i projektområdet med materialer, og
rabatter langs de smalle veje (grusvejen og Fogderup Nørremark) skal have
tilstrækkelig befæstning.
Disse tiltag indgår derfor som afværgeforanstaltninger.
Trafik
For at sikre, at lastbiler kan passere hinanden indgår der
afværgeforanstaltninger om, at der i anlægsfasen skal etableres ensrettet
kørsel for projektets lastbiler samt anlægges vigelommer for lastbiler langs
grusvejen fra Fogderupvej og langs Fogderup Nørremark. Derudover skal
rabatterne langs disse veje forstærkes med tilstrækkelig befæstning.
Luft
I forhold til luft vil der i tørre perioder kunne ophvirvles støv ved kørsel
på grusvejene. Støv kan give anledning til kortvarig luftforurening, som
kan være til gene for arbejdere og nærmeste beboere. I tørre perioder bør
derfor gøres brug af vanding, for at mindske støvemissionen til luften. Det
vurderes, at nødvendigheden af afværgeforanstaltninger ift. til støvemission
bør vurderes løbende under anlægsfasens forløb.
Natur og Natura 2000
To af områdets læhegn bør bevares af hensyn til den økologiske
funktionalitet for områdets flagermus. Denne afværgeforanstaltning er
indarbejdet i lokalplanen.
Landskab
Der etableres afskærmende beplantning omkring projektområdet som en
del af projektet. Dette indgår også som forudsætning for ibrugtagning i
forslaget til lokalplanen, hvor der også indgår krav om beplantningens højde
og bredde ved etablering samt sammensætning, således at der opnås en god
afskærmende effekt.
Da den afskærmende beplantning er indarbejdet i både plan og projekt
vurderes der ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger for
landskabspåvirkningen. Det skal dog sikres, at beplantningen etableres som
beskrevet i lokalplanen, samt at den får den ønskede effekt.
Overvågning
Trafik
Det skal overvåges, at der udføres de nødvendige vigelommer og ensrettet
færdsel for projektets lastbiler samt rabatforstærkning. Overvågningen
foretages af kommunen som vejmyndighed samt af bygherre, der skal sikre,
at chaufførerne kender transportruterne, f.eks. ved skiltning internt i og nær
projektområdet og orientering af projektets chauffører.
Natur og Natura 2000
Eventuelle positive påvirkninger på projektområdets vandhuller og bilag IV-
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padder, overvåges i forbindelse med kommunernes eksisterende § 3-tilsyn
og Statens NOVANA kortlægning.
Der er ikke fundet behov for anden overvågning som følge af projektet.
Landskab
Hvis ikke den afskærmende beplantning for tilstrækkelig slørende effekt,
kan anlægget medføre væsentlig påvirkning af landskabet. Derfor foreslås
overvågning af, at beplantningen etableres som beskrevet i lokalplanen.
Overvågningen skal foretages i hele projektets levetid, således at en
tilstrækkelig slørende effekt sikres.
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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Solenergianlæg ved Nørreeng, Fogderup
Kommuneplanramme nr. 2.9.018.T
Nuværende anvendelse
Landbrugsjord
Områdets anvendelse
Teknisk anlæg til elproduktion
Specifik anvendelse
Tekniske anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende
tekniske installationer og anlæg, herunder serviceveje, hegn og beplantning
Særlige bestemmelser for ubebyggede områder
Omkring felterne til solenergianlæg skal der etableres naturområder med
permanent græs og beplantning ligesom der må etableres elementer som
trampestier med inventar i form af f.eks. fitnessredskaber, bænke samt
småbygninger som shelters og madpakkeskure.
Bebyggelsesforhold
Solpanelerne og småbygninger, herunder transformatorbygninger, må have
en højde på op til 3 meter. Særlige tekniske anlæg som f.eks. lynafledere og
koblingsdelen på ”step-up” transformere er undtaget for ovenstående.
Zonestatus
Nuværende zonestatus: Landzone
Fremtidig zonestatus: Landzone
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Vedtagelsespåtegning
Forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2015 er vedtaget af Aabenraa
Byråd den XX. måned 20XX.
Forslaget er offentliggjort den X. måned 20XX.

Erik Uldall Hansen
Viceborgmester

Tom Ahmt
Kommunaldirektør
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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. 52
Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med
LINK Arkitektur A/S og WSP.
Offentliggjort den X. måned 2022
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
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

