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Til offentlige myndigheder, foreninger, borgere m.fl.  

18. februar 2020 - Sagsnr. 19/36650 - Løbenr. 24972/20   

Debat før udarbejdelse af forslag til kommuneplan 2021-2033 
– 

 

Byrådet vedtog den 29. oktober 2019 den nye planstrategi, og besluttede dermed at den gældende 

kommuneplan skal revideres delvist.  

 

Af Planstrategi 2019 fremgår hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres. Den samlede strategi for 

de kommende års fysiske udvikling af kommunen kan ses på kolding.dk/planstrategi   

 

I revisionen vil der særligt være fokus på: 

 nye byudviklingsområder til forskellige formål, herunder bolig- eller erhvervsformål 

 klimatilpasning samt områder med risiko for oversvømmelse og erosion   

 at definere en blå-grøn struktur for at sikre sammenhæng mellem forskellige planer og tiltag 

indenfor biodiversitet, friluftsliv, bynatur, klimatilpasning og rekreative muligheder 

 at sikre og understøtte karakteristiske landskabstræk og naturområder som fjord, ådale, skove, 

søer og parker, der giver rekreative og æstetiske værdier  

 

Af vedlagte debatoplæg fremgår nogle af de idéer og overvejelser, Kolding Kommune har gjort om 

kommuneplanens fremtidige indhold.  

 

 

Debatperiode 

Kolding Kommune inviterer hermed alle til at indsende deres ønsker og input til den næste kommuneplan.  

Høringsperioden varer fra den 18. februar til 23. marts 2020.  

 

Du kan indsende dine ønsker og input til kommuneplan 2021-2033 til og med den 23. marts 2020.  

 

Dine bemærkninger skal sendes til Planafdelingen på e-mail plan@kolding.dk, med mrk. ”kommuneplan 

2021”. Alternativt kan du sende dine bemærkninger til adressen Planafdelingen, By- og 

Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, med samme mrk. Skriv venligst dit navn og adresse, når 

du sender dine bemærkninger. 

https://www.kolding.dk/
kolding.dk/planstrategi
plan@kolding.dk


 

 

 

— 
Side 2 

 

I debatperioden vil der på udvalgte steder og tidspunkter være mulighed for at høre nærmere om 

kommunens idéer og overvejelser, samt få en snak med medarbejdere fra By- og Udviklingsforvaltningen.  

Du kan kigge forbi og deltage i debatten her: 

 

 Torsdag den 20. februar 2020, kl. 14.00-18.00 

I Nr. Bjert ved Rema 1000, Drejensvej 2, 6000 Kolding 

 

 Torsdag den 27. februar 2020, kl. 14.00-18.00 

I Vester Nebel ved Dagli´Brugsen, Koldingvej 29, 6040 Egtved 

 

 Torsdag den 12. marts 2020, kl. 14.00-18.00 

I Vonsild ved SuperBrugsen, Hjarupvej 2, 6000 Kolding 

 

 Torsdag den 19. marts 2020, kl. 14.00-18.00 

I BYtikken, Jernbanegade 33, 6000 Kolding (By- og Udviklingsforvaltningens mødested i Kolding 

bymidte) 

 

 

Processen efter debatperioden 

Kolding Kommune samler op på de indkomne idéer og forslag til revision af kommuneplanen, og byrådet 

forelægges de forskellige input. Der kan blive tale om en gruppering af input efter temaer og lignende.  

 

I forlængelse af det, sendes et egentligt forslag til kommuneplan 2021-2033 i offentlig høring i minimum 8 

uger. Det forventes at ske henover sommeren 2021.  

 

Herefter forventes kommuneplanen endelig godkendt inden udgangen af 2021, på baggrund af byrådets 

behandling af høringssvarene til det egentlige planforslag. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Klavs Busch Thomsen 

Strategisk planlægger, Sociolog 


