
Program

• Velkommen v. René Tuekær, Formand for Plan & 
Kulturudvalget

Kommuneplan 2021-2033 v. Rikke Welan Kamper

– Hvad er en kommuneplan? 
– Hvad er nyt i kommuneplan 2021?

• Spørgsmål & Debat, Ordstyrer: Thorkild Lauridsen

• Tak for i aften



Præsentation af forslag til 
kommuneplan 2021



Visionen for kommuneplan 2021

• Fokusområder og 
visioner for 
kommunen

• FNsVerdensmålene i 
alle kapitler.



Formen i kommuneplan 2021

• Klar kommunikation til 
borgeren
– Forkort og simplificer 
– ”vi form”
– Ud med fagtermer og 

lovhenvisninger
– Synergier mellem temaer



Natur

• Grønt Danmarkskort
• Nye og flere 

skovrejsningsområder



Grønt Danmarkskort

• Det nye ansigt i  
kommuneplanen

• Udpegning af Grønt 
Danmarkskort

• Viser os (natur)vejen 
for nye sammenhænge



eksempel - skovrejsning



Kulturarv

• Nye kulturmiljøer (Århus Arkitektskole)
• Nye kirkeomgivelser
– Ensartet udpegning på tværs af gamle amtsgrænser
– Øget mulighed for skov



Bosætning

• Nye boligområder
• Nye perspektivarealer ved Haslev og Faxe 

Ladeplads
• Fokus på kulturmiljøer i byerne
• Konkretisering af specifikke rammer
• Mulighed for byggeri i flere landsbyer
• Kommuneplanen understøtter
– Naturoplevelser
– Flere forskellige boligformer



Eksempel – specifikke rammer



Byudvikling

Haslev Dalby

Rønnede Faxe Ladeplads



Trafik

• Kommuneplanen skal spille sammen med 
infrastrukturen.

• Vejreservationer skal for eksempel sikre, at 
området ikke bruges, så senere vejudlæg ikke 
kan lade sig gøre



Eksempler på vejreservationer

Østlig omfartsvej, Haslev Symbiosen, Rønnede



Erhverv og turisme

• Områder forbeholdt 
produktionsvirksomheder

• Kommuneplanen 
understøtter muligheder for 
turistorienterede erhverv i 
det åbne land

• Fire nye turist‐ og 
oplevelsescentre

• Nye friluftsområder, hvor 
der i forvejen er potentialer



Nedslag – Turisme og rekreative interesser

• Vi har samlet rekreative interesser
• Lavet retningslinjer for 

støttepunkter



Eksempel – turist- og oplevelsescentre

• Udpegningen skal understøtte kommunens 
vision for øget turisme

1. Feddet
2. Camp Adventure
3. Gisselfeld Kloster 
4. Jomfruens Egede



Udviklingsområder



Åbent land, teknik og miljø

• Områder til store husdyrbrug
• Indarbejdelse af byrådets 

retningslinjer for store solceller
• Mobildækning
• Grundvandsredegørelsen
• Øget fokus på støj



Store husdyrbrug

• Få udpegninger
• Tæt på infrastruktur
• Udenfor 

bevaringsudpegninger



Mobildækning



Støj



Spørgsmål og debat



Den videre proces

• Offentlig høring frem til 1. august
• To borgermøde – et fysisk og et digitalt.
• Digitalt borgermøde mandag d. 7. juni

• Forventet endelig vedtagelse af byrådet 14. oktober 2021

Indsend dine bemærkninger til 
kommuneplan@faxekommune.dk


