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5.        Kommuneplan 2021

Beslutningstema

Der skal tages stilling til opstart og proces for udarbejdelse af Kommuneplan 2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Byrådet har den 28. august 2019 godkendt Planstrategi 2019, som danner baggrund for 
revisionstemaerne for Kommuneplan 2021. 

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den øverste plan for kommunens udvikling de næste 12 år. Jf. Lov om 
planlægning skal kommuneplanen revideres hvert 4. år. I Planstrategi 2019 er der lagt op til 
en rullende kommuneplanlægning for temaer og geografiske områder så kommuneplanen 
revideres løbende. 
 
Planstrategi 2019 har følgende revisionstemaer:

-      Centerbyer 2.0
o    Hedensted – Løsning
o    Tørring
o    Juelsminde

-      Trafik
-      Strategisk planlægning for landsbyer

 
Med en rullende kommuneplanlægning er det planen, at der udarbejdes kommuneplantillæg 
løbende, som vil blive indarbejdet i kommuneplan 2021. For at starte op på den rullende 
kommuneplanlægning foreslås det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for Hedensted – 
Løsning og et kommuneplantillæg for Strategisk planlægning for landsbyer, som vil løbe til 
medio 2021, hvor kommuneplantillæggene forventes endeligt vedtaget. Et kommuneplantillæg 
for Juelsminde og Tørring vil startes op ultimo 2020, med endelig vedtagelse medio 2021.
Revisionen af trafik er koblet op på trafikplanen, som efter dens endelige vedtagelse skal 
indarbejdes i kommuneplan 2021.
 
Hvert kommuneplantillæg får deres egen høringsperiode, hvor borgere, virksomheder og 
foreninger har mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.
 
Kommuneplan 2021 vil udover at samle op på kommuneplantillæggene også blive udarbejdet 
så kommuneplanen overholder gældende lovgivning. Det forventes at Kommuneplan 2021 vil 
være endeligt vedtaget ultimo 2021.
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         Ultimo jan. 2020 opstart af kommuneplantillæg for Hedensted – Løsning og 
Strategisk planlægning for landsbyer

         Oktober 2020 opstarts af kommuneplantillæg for Juelsminde og Tørring
         Januar 2021 vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for Hedensted – Løsning og 

Strategisk planlægning for landsbyer
         Februar 2021 vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for Juelsminde og Tørring
         Maj 2021 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Hedensted – Løsning og 

Strategisk planlægning for landsbyer
         Juni 2021 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Juelsminde og Tørring
         August 2021 Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 – 2033
  December 2021 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - 2033 
 

 
 
Afdelingsleder Karina Kisum Jensen deltager sammen med planlægger Anne Marie Menå 
Heltborg i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi
 

Administrationen indstiller, 20. januar 2020, pkt. 5:
         at udvalget drøfter proces- og tidsplan for Kommuneplan 2021
         at der tages stilling til igangsætning af Kommuneplan 2021
 

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 20. januar 2020, pkt. 5:
Indstilles godkendt.

Kommunikation

Hvert kommuneplantillæg og Kommuneplan 2021 offentliggøres i henhold til planlovens § 24-
26.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018 

Beslutning

For: 27 A, F, I, K, O, V
Imod: 0
Undlader: 0
I ALT:27
Ikke til stede: 1
Kirsten Terkilsen (V), i stedet deltog Ole Ødmann (V) 
 
Beslutning:
Godkendt 
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