
Velkommen til

Klar – parat – byg 



Program 

• Velkommen, Thomas Andresen

• Byg, Ditte Lundgaard Jakobsen, Direktør Plan, Teknik & Miljø 

• Udvikling af områder i Aabenraa Kommune, Bo Riis Duun, 
Afdelingschef, Plan 

• Kommende anlæg, Jesper Juhl Kristensen, Afdelingschef, Drift & 
Anlæg

• Afrunding, Thomas Andresen 



Ditte Lundgaard Jakobsen
Direktør 

Plan, Teknik & Miljø



Byggesagsbehandling  – kort status  

• Stor udskiftning af byggesagsbehandlere i 2021
• 2 måneder i 2021 med alle byggesagsbehandler-stillinger besat
• 10 måneder: 1 - 4 vakante byggesagsbehandler-stillinger
• 6 ud af 11 byggesagsbehandlere er ansat i år
• 9 ud af 11 med mindre end 3 års byggesagsbehandler-erfaring

• Branche med høj aktivitet + midt i paradigmeskifte BR18
• Betyder flere byggesager og forespørgsler (BR18: ændrede regler og roller)

• Tiltag ved sådan en ”perfect storm”
• Eksterne konsulenter, reduceret åbningstid, prioritering (lovliggørelser) mv. 



Byggesagsbehandling  – kort status  

• Konsekvens: 

• Færre afgørelser (byggetilladelser + ibrugtagningstilladelser)

• Ingen lovliggørelser (håndhævelser/påbud)

• Længere sagsbehandlingstider

• Lavere tilfredshed



Gennemsnitlig antal dage for sagsbehandling: Fra fyldestgørende 
ansøgning til afgørelse. Opgjort pr. måned. 
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Simple kontruktioner KL servicemål 2021
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Enfamilie huse KL servicemål 2021



Gennemsnitlig antal dage for sagsbehandling: Fra fyldestgørende 
ansøgning til afgørelse. Opgjort pr. måned. 
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Industri og lager KL servicemål 2021
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Tilfredshed med byggesagsbehandling. Opgjort pr. måned. 

1 Meget utilfreds
2 Utilfreds
3 Lidt utilfreds
4 Hverken eller
5 Lidt tilfreds
6 Tilfreds
7 Meget tilfreds
8 Ved ikke

Tre spørgsmål, stillet til ansøgere i byggesager, hvor 

der er truffet afgørelse i den pågældende måned. 

Vurdering af tilfredshed på skala 1 - 8
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Mulighed for at få kontakt til kommunen 
(Åbningstider, telefon, kontakt til 
medarbejder mv.)
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Effekten i sagsbehandlingen (Den samlede 

sagsbehandlingstid, overholdelse af deadlines i 

sager mv.)
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Din samlede tilfredshed med sagsforløbet



Oprettelse af følgegruppe for byggeri 

• Mellem lokal byggebranche og Aabenraa Kommune
• I samarbejde med DI Byggeri og Business Aabenraa
• Forum for samarbejde, udvikling og problemløsning
• Formål: nemt at bygge i Aabenraa (indenfor loven)

• Bedre kommunikation (uafhængig af konkrete sager)
• Bedre viden hos kommunen om udfordringer hos fx. ansøgere
• Bedre viden i branchen om regler og krav mv. 

Hold øje med kommende Nyhedsbreve fra Business Aabenraa !



Erhvervspiloter 

Daniel Staugaard

dst@aabenraa.dk

7375 8214 

Ellen Kankelborg

eka@aabenraa.dk

7376 7010 

Jette Henningsen 

jhenn@aabenraa.dk

7376 7772



Kontakt ved igangværende byggesager: 

Teamleder Byg
Jane Petersen

jpet@aabenraa.dk

7376 7624 

Afdelingschef, Byg, Natur & Miljø
Barbara Frenzel

bfr@aabenraa.dk

7376 7020 



Bo Riis Duun 
Afdelingschef

Plan & Udvikling  



”Det lange træk” Fremtidens 
Aabenraa

Nord for Kilen – et fremtidigt 
byudviklingsområde

Byfornyelser i de mindre byer 



• Udviklingsplan for Fremtidens 

Aabenraa vedtaget i 2014

• Fra ét byråd til de næste

• Samlet byråd bag realiseringen af 

planen og processen fra idé til 

virkelighed

• En fremtidssikring af byen og 

kommunen gennem fysisk 

planlægning

• Visionen om en stærk hovedby

Udviklingsplanen



Indsatser siden
planens vedtagelse



Områdefornyelse Syd



AktivCampus



Igangværende
og kommende projekter



Områdefornyelse Nord



NØRREPORTKVARTERET – KOMMENDE PROJEKTER



Midlertidigt byrum Nørreport



Ikke fysiske tiltag, der bidrager til en levende 
bymidte

• Byledelse, samarbejde med aktørerne i bymidten, 
business Aabenraa ShopIcity og bydelsrådet i 
Nørregadekvarteret

• Samarbejde med uddannelserne og de unge med henblik 
på et godt studiemiljø

• Udvikling af Aabenraa live



Nord for Kilen



Fakta
• Kommune har  i foråret 2021 købt Nord for Kilen af Aabenraa Havn

• Erhvervsområde på cirka 98.500 m2 beliggende nord for Kilen i Aabenraa. 

• Området afgrænses mod syd, vest, nord og øst af Kilen, Gasværksvej, Reberbanen og 
Lindsnakkevej. 

• Arealerne er et tidligere engareal, der i midten af 1900-tallet er blevet opfyldt til 
anvendelse som havneareal. 

• Aabenraa Kommune vil omdanne arealerne til et nyt og attraktivt byområde med 
museum. Der kan blive plads til op til 600 boliger, caféer, restauranter, specialbutikker, 
grønne opholdsarealer, åløb og bassiner til opsamling af regnvand. 

• Handlen er et stort skridt frem mod virkeliggørelsen af ambitionerne om museum for den 
sønderjyske kunst- og søfartshistorie - et fyrtårn af et oplevelsesmuseum, som Museum 
Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder for at virkeliggøre.  





• Hvad med klimaforandringer, 
havvandsstigninger osv.



Samarbejde med Realdania og 

Kystdirektoratet afsluttet september 2021



Klimabetingede muligheder og udfordringer

• Bynære havne arealer ligger lavt og bagvedliggende by ligger lavere

• Gulvkote 2,5 m i nybyggeri i henhold til Risikostyringsplanen

• Hvordan sikres bagvedliggende by og fremtidige udviklingsarealer mod 
havvandsstigninger osv.

• Og hvornår er det hensigtsmæssigt at gøre hvad?

• Perspektivet er 70-100 år, da formålet med projektet er at prøve at ruste 
Aabenraa by til en udvikling hvor havvandet ifølge prognoser vil stige op til 1 m 
og ved ekstreme hændelser kan medføre en stormflod, der er mere end 4 meter 
over den nuværende normale vandstand



Udfordringer og forudsætninger for klimasikring
• Aabenraa By er udpeget som 

risikoområde efter et EU 
oversvømmelsesdirektiv

• Aabenraa har gennem tiderne 
oplevet flere alvorlige stormfloder. 
Den værste fandt sted i 1872, hvor 
vandstanden steg til ca. 3,3 meter 
over daglig vande, hvilket man i 
dag betegner en 1000 års 
hændelse

• Den seneste stormflod fandt sted i 
2019, hvor vandstanden steg til ca. 
1,76 meter over daglig vande



Udfordringer og forudsætninger for klimasikring



Højvandsbeskyttelse - Mulighedskatalog
Mobile løsninger

Planmæssige løsninger

Regionale løsninger

• Højvandsmure

• Strande og klitter

• Barrierer, højvandsporte og 

sluser

• Diger

• Dæmninger

• Forhøjet infrastruktur

• Generel landhævning

• Højvandslukker

Lokale løsninger

• Lokal landhævning

• Byggetekniske løsninger på 

enkeltparceller

• Flydende huse



Byplanmæssige muligheder og udfordringer



Pumpestation
ved mølleåen



Vejledende illustration





Udviklingsplaner og områdefornyelser i de mindre byer

36

1. Udvikling af 

visioner og ideer med 

borgere

2. Prioritering og 

programmering af 

ideer med borgere

3. Udvikling af design

og indhold med borgere
4. Anlæg





Områdefornyelse i 
Løjt Kirkeby

Før og nu -

Løjt områdefornyelse



Aktivitetsplads ved Skole og Hal - FØR



Aktivitetsplads ved Skole og Hal - efter



Kommende områdefornyelser

• Rødekro Bymidte
• Kliplev
• Ålandet
• Lyreområdet
• Padborg torvecenter



Jesper Juhl Kristensen 
Afdelingschef 
Drift & Anlæg 



Aabenraa Kommunes udbud af anlæg og byggeri  -
hvad skal man holde øje med?   

Udbudsplan:
https://www.aabenraa.dk/erhverv/udbud-og-licitationer/udbudsplaner/

Link til investeringsoversigt: 
https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/oekonomi-og-fakta/budgetter-og-regnskaber/



Interessetilkendegivelse ved udbud



Interessetilkendegivelse ved udbud

Om udbudslisten

• På udbudslisten finder du oplysninger om konkrete projekter, kommunen planlægger at udføre i 
det kommende år. Trin for trin-vejledning guider dig, så du kan tilkendegive, hvilke projekter 
du er interesseret i.

• Udbudslisten er dynamisk, og opdateres løbende. Det er op til dig selv at følge med.

Udbud

• Når et projekt skal sættes i gang, trækker kommunen en liste over de 
entreprenører/håndværkere, der har tilkendegivet interesse for projektet. 

• Hvor mange håndværkere, vi kontakter, afhænger af projektet og udbudsform:
� Underhåndsbud: 3 lokale + evt. 1 uden for lokalområdet
� Indbudt licitation: maksimalt 5 lokale og altid mindst 1 uden for lokalområdet



Byggeri – 2021�
Aktuelt: 
• Daginstitution, Aabenraa Syd 33,0 mio. kr.
• Vinterbader- og sanitære faciliteter, Sønderstrand, 2,8 mio. kr.
• Klippigården, ombyg og renovering af daginst. 4,0 mio. kr.
• Møllegården, Krusaa, nedrivning 3,0 mio. kr.
• Vedl. arbejder på kommunale bygninger (drift) ca. 20,0 mio. kr.

Svømmehal 

v. Arena Aabenraa, 50-75 mio kr.

Skolevænget 33, Aabenraa 

Nedrivnings- og renoveringsopgave, 
15,1 mio. kr.



Veje og trafik/byens rum
Aktuelt

• Cykelstipulje, 21 mio. kr. (over 3 år)

• Motorvejsbro, Padborg, 
Kejsergades forlængelse, 

25 mio. kr. i egenfinansiering

• Øvrig infrastruktur, Padborg Erhverv 
23,5 mio. kr. (over 3 år)

Grøn parkering v. kanonbatteri, vejbelysning på Bodumvej, 
Belægninger på Fuglsangstien og mulig 2-1 vej på 
Todsbølvej, Bolderslev. I alt 4,7 mio. kr.



Udviklingsplaner bliver til virkelighed…

F.eks. i Tinglev og Bolderslev, Padborg, Kliplev og Rødekro…. 

https://www.aabenraa.dk/borger/flytning-bolig-og-byggeri/udviklingsperspektiver-for-lokalsamfund/



Byggemodninger

• Feldsted, boligudstykning, 2,5 mio.kr.
• Flere på vej…..

Ellen Kankelborg Jeanett Fabricius Hartig

eka@aabenraa.dk jfh@aabenraa.dk



For flere oplysninger kontakt:

Trafik & Anlæg 
Teamleder 

Keld Rysgaard

kry@aabenraa.dk

Kommunale Ejendomme
Teamleder  

Mette Møldrup

mmho@aabenraa.dk

Drift & Anlæg
Afdelingschef 

Jesper Juhl Kristensen 

jejk@aabenraa.dk


