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Planstrategi 2019 – lokal del for Vejle Kommune

Haderslev Stift Stiftet beder kommune om at tage hensyn til kir-
kernes omgivelser i det videre arbejde med Plan-
strategi 2019.

Vejle Kommune vil fortsat tage hen-
syn til kirkernes omgivelser.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien

Morten M. Vestergaard
Bellisvej 23, Vejle

Der opfordres til, at Vejle Kommune udarbejder 
konkrete reduktionsmål for CO2-udledningen.

Vejle Kommune er blevet medlem af 
DK2020 sammen med 19 andre kommu-
ner. Kommunen har derfor forpligtet sig 
til at udarbejde en klimaplan, der define-
rer, hvordan CO2-neutralitet opnås i 
2050. Klimaplanen skal bl.a. indeholde re-
duktionsmål for f.eks. 2030.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien

Region Syddanmark Regin Syddanmark ser flere sammenfald mellem 
Vejle Kommunes planstrategi og regionens nuvæ-
rende udviklingsstrategi samt udkast til den fremti-
dige udviklingsstrategi. Det gælder f.eks. det fælles 
fokus på kultur og sundhed, behovet for transport-
infrastruktur og digital infrastruktur samt ønsket 
om at arbejde med bæredygtighed, cirkulær øko-
nomi, strategisk energiplanlægning og klimasikring.

Strategien udgør derfor et velegnet udgangspunkt 
for fremtidigt samarbejde, og regionen ser frem til 
at drøfte mulige samarbejdsflader med kommu-
nen.

Kommunen glæder sig over sam-
menfaldet af strategiske indsatser i 
kommunens planstrategi og regio-
nens udviklingsstrategi, og ser frem 
til at drøfte mulige samarbejdsfla-
der.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien

Vejle-Fredericia Landbo-
forening

Overordnede bemærkninger

Vejle-Fredericia Landboforening anbefaler, at der 
en god orientering og dialog med de berørte lodse-
jere, når der sker arealudpegninger i kommunepla-
nen. Landboforeningen vil dog gerne rose Vejle 
Kommune for i flere sammenhænge at søge dialog 
og inddragelse. Dialogbaseret planlægning vil være 
vigtig, f.eks. i forbindelse med multifunktionel are-
alanvendelse. Landbruget vil gerne bidrage til et ri-
gere samfund i forhold til miljø, klima, natur og re-
kreative muligheder, men der kan være en udfor-
dring til, hvordan vi opnår det. Landboforeningen 
oplevede med naturrådene, at interessenter invite-
res ind for ikke alene at drøfte udpegninger, men 
også implementering eller planlægning. Denne mu-
lighed ser landbruget gerne foldet ud på andre om-
råder som eksempelvis i forhold til grundvandsbe-
skyttelse.

Mindretalsudtalelse

Det bekymrer landboforeningen, at der skabes 
usikkerhed omkring fundamentet for en kommen-
de kommuneplan ved, at SF laver en mindretalsud-
talelse og ikke stemmer for strategien.

Visioner og strategier

Landboforeningen roser kommunen for at have fo-
kus på erhvervslivet og bæredygtig vækst. Struktur-
udviklingen inden for landbruget vil betyde færre 
landmænd, ændrede ejerformer og større bedrif-
ter. Det er vigtigt, at man inddrager landmænd og 
lodsejere, når der skal planlægges for boliger, leve-
vilkår og nye typer mennesker i landzonen.

Levende byer for mennesker og en kommune i be-
vægelse

I forbindelse med landsbyplanlægningen er der be-
hov for at kigge infrastrukturen, således at land-
brugsejendommene sikres gode alternative ad-

Overordnede bemærkninger

Vejle Kommune ser gerne et fortsat tæt 
samarbejde med interesseorganisationer-
ne, herunder landbruget. Det kunne for 
eksempel være i form af nedsættelse af 
ad hoc grupper i forbindelse med nye ud-
pegninger eller nye initiativer i det åbne 
land.

Mindretalsudtalelse

Ingen bemærkninger

Visioner og strategier

Vejle Kommune tager bemærkningerne 
til efterretning.

Levende byer for mennesker og en kom-
mune i bevægelse

Vejle Kommune tager gerne en dialog, 
om hvordan adgangsvejene for landbru-
get kan forbedres og om, der kan findes 
alternative veje, herunder interne veje på 
landbrugsarealer.

I forhold til arbejdet med jordfordelings-
projekter må et af målene være at opnå 
en bedre samling af landbrugsarealerne, 
således at man undgår de lange transpor-
ter på offentlige veje.

Det skal vi leve af og sammen tager vi an-
svar

Vejle Kommune indgår gerne i samarbej-
der om klima, miljø og ressourcer, der 
kan skabe innovative løsninger.

Plads til det hele

Vejle Kommune er helt enig med forenin-
gen om dets synspunkter vedrørende 
jordfordeling, og påskønner foreningens 
tilbud om at formidle og invitere med-

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien
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gangsveje uden for områder med børn og rekreati-
ve interesser. At bringe by og land sammen kan 
skabe mange værdier, men det kræver god plan-
lægning, da adgangsreglerne i det åbne land er 
ukendte for mange borgere. Vores landskaber by-
der på mange oplevelser. En tidlig inddragelse i en 
mindre lokal skala kan skabe bedre løsninger og 
større ejerskab til udviklingen og arealudpegnin-
gerne.

Det skal vi leve af og sammen tager vi ansvar

Når det gælder klima, miljø og ressourcer er det 
vigtigt at tænke nye veje. Landbruget vil gerne væ-
re en del af løsningen, men det kræver, at man tør 
udfordre rammerne og lovgivningen. I landbofore-
ningen arbejdes der på et samarbejde omkring for-
syning af drikkevand og varme/gas, som skal skabe 
værdi for alle, og her bliver kommunen en vigtig 
spiller. På samme måde kan man forestille sig sam-
arbejder om spildevandshåndtering, klimaudfor-
dringer, minivådområder og naturudvikling.

Plads til det hele

Landboforeningen bakker stærkt op om ønsket om 
at anvende jordfordeling til at samle landbrugsare-
alerne og skabe sammenhængende natur. Land-
bruget vil gerne bidrage til at formidle og invitere 
medlemmerne til at samles om dette. Foreningen 
anbefaler desuden, at Vejle Kommune anvender 
resultatet af naturrådets arbejde i udpegningen af 
Grønt Danmarkskort

lemmerne til at indgå i jordfordelingspro-
jekter. I forhold til Naturrådets anbefaling 
har byrådet besluttet, at naturrådets an-
befaling følges med hensyn til udpegning 
af potentiel natur i Grønt Danmarkskort.

DN Vejle Overordnet set er DN Vejle positiv over for, at kli-
maforandringer, begrænsning af CO2-udledning, 
genbrug og vedvarende energi har fået plads i 
planstrategien.

DN Vejle bifalder også, at der skal arbejdes med at 
øge naturkvaliteten og skabe sammenhænge mel-
lem naturområder, og at der skal mere natur ind i 
byerne ved bl.a. at arbejde med friarealer i bolig-og 
erhvervsområder. DN Vejle kunne godt have øn-
sket sig, at strategien havde omtalt vejkanter og 
grøfter, idet de kunne udgøre store sammenhæn-
gende naturområder. DN Vejle indgår gerne i en  
dialog om en hensigtsmæssig drift af grøfter og vej-
kanter.

Det er positivt, at kommunen tænker i fortætning 
og mindre grundstørrelser uden at gå på kompro-
mis med bykvalitet og adgang til grønne rum.

Det er endvidere positivt, at man vil planlægge nye 
mobilitetsformer og-tjenester, samt at kollektiv 
trafik og stier til cyklende og gående tænkes ind i 
nye boligområder. DN Vejle kunne ønske, at dette 
også forsøges realiseret i ældre boligområder.

Vejle Kommune tager DN’s positive til-
kendegivelser til efterretning.

Grøftekanter er ikke specifikt nævnt i 
planstrategien, men driften af dem er og-
så noget, vi kigger på, i forhold til at frem-
me biodiversiteten. Vi er i færd med at la-
ve en biodiversitetsplan, som DN har ud-
talt sig til, og vi arbejder på at lave et 
græskompendium. Vi arbejder med at til-
rettelægge driften af grøfter og vejkanter, 
så det fremmer biodiversiteten samtidig 
med, at vejens tarv tilgodeses, men no-
gen steder giver det mere mening end 
andre. En mulighed kunne derfor være at 
vælge større arealer af grøftekanter ud, 
som ved den rigtige drift kunne skabe 
større sammenhængende naturområder.

Vejle Kommune arbejder også i ældre bo-
ligområder med at etablere stier til cyk-
lende og gående dér, hvor det er muligt.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien

Ødsted-Jerlev Lokalråd, 
Ågård-Øster Starup Lokal-
råd, Egtved Udviklingsråd, 
Egtved Handelsforening, 
AKTIVerhverv

Foreningerne er grundlæggende positive over for 
strategien og bakker op om den retning, som stra-
tegien sætter.

Foreningerne vil dog pege på nogle punkter, som 
er vigtige for udviklingen af det vestlige hjørne

Bosætning

Bosætning

I kommuneplanen er der udlagt attraktive 
arealer til boliger i alle center- og lokalby-
er. Flere steder er disse arealer også lo-
kalplanlagt og byggemodnet. 

Kommunen samarbejder også med priva-
te ejere og investorer omkring omdannel-
se af arealer og bygninger byerne til bo-
ligområder til mindre boliger, herunder 
også lejeboliger.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien



3

Nr. Afsender Resumé Administrationens vurdering Administrationens 
indstilling

 
Det er vigtigt, at der er attraktive byggegrunde, og 
at der bygges mindre og centralt beliggende leje-
boliger til enlige og familier. Det er interessant, at 
strategien har fokus på nye boligformer og fælles-
skaber.

I flere byer findes boliger i dårlig stand, og heraf er 
flere udlejningsejendomme, hvor vedligeholdelsen 
halter efter. Det er vigtigt, at kommunen skubber 
på med hensyn til forskønnelse, samt hjælper ud-
viklingen igennem nedrivningspuljer og byfornyel-
sesmidler.

Erhvervsudviklingen

Det fremgår ikke tydeligt af strategien, at der skal 
sikres erhvervsområder i tilknytning til centerbyer-
ne.

Byvisioner og strategier lokalt/landsbyprogrammer

Foreningerne mangler, at der står noget om pro-
cessen med byvisioner for centerbyerne og vil ger-
ne have lidt flere ord på den strategiske landsby-
planlægning. Foreningerne ser frem til at byvision-
processen for Børkop og Give skal evalueres, og 
man dernæst kan komme i gang med en byvision 
for Egtved. Det er også vigtigt for de lokale byer, at 
de har en helhedsplan, som er vigtig i forhold til di-
alogen med kommunen og i forhold til at søge 
fondsmidler, og planerne er et vigtigt redskab for 
lokalrådet til at sikre, at hele byen trækker i samme 
retning.

Naturudvikling af Vejle Ådal

Der bør henvises til erhvervsstrategien for Vejle 
Ådal og Vejle Fjord, som beskriver flere projekter til 
udvikling af naturturismen.

Detailhandel

Foreningerne ønsker fortsat, at Vejle Kommune 
støtter om BID-samarbejdet i Egtved By. I Ød-
sted/Jerlev og Ågård/Øster Starup er der mere fo-
kus på dagligvarebutikker.

Turisme

Foreningerne savner et afsnit om vedr. oplevelses-
turisme/naturturisme, som foreningerne fornem-
mer kommunen prioriterer højt. Foreningerne har 
fokus på, at oplevelsescentret ved Egtvedpigens 
grav bliver realiseret.

I forbindelse med den boligpolitik som er 
under politisk proces er der fokus på 
hvordan vi kan arbejde med nye boligfor-
mer og fælleskaber i praksis. 

Vejle Kommune har gennem de senere år 
tilbudt støtte til ejere der vil istandsætte 
ældre og nedslidte boligejendomme i fle-
re byer herunder Egtved. Der har været 
afholdt to møder hvor ejerne i målgrup-
pen har været indbudt. Kommunen har 
også sørget for at ældre og skæmmende 
erhvervsbygninger i byerne er nedrevet. 
Det gælder f. seks. Den tidligere foder-
stofforretning i Egtved og ”Ågård Mølle”. 
Det er forvaltningens vurdering at de 
mest skæmmende bygninger hermed er 
fjernet. Forvaltningen er fortsat åben for 
konkrete henvendelser fra ejere og lokale 
borgere herom.

Erhvervsudvikling

I planstrategien står der, at kommunen vil 
sikre, at der altid er de rette arealer og 
muligheder for erhvervsudvikling. Det 
dækker også over, at der skal sikres er-
hvervsudvikling i tilknytning til centerby-
erne.

Byvisioner og strategier lokalt/lands-
byprogrammer

Byvisionerne for Give og Børkop er nu 
færdige og danner frem over grundlaget 
for samarbejdet mellem lokalsamfund og 
kommune. Evalueringen er ikke afsluttet. 
Byvision for Egtved (og Jelling) forventes 
igangsat primo 2020. 

Strategisk landsbyplanlægning er et nyt 
tiltag i planloven og skal ske i forbindelse 
med vedtagelse af den næste kommune-
plan. Planlægningen skal indeholde ret-
ningslinjer for udviklingen af lands-
byer, som 

1. understøtter en udvikling af levedygti-
ge lokalsamfund i landsbyer, 

2. fremmer en differentieret og målrettet 
udvikling af landsbyer 

3. angiver overordnede målsætninger og 
virkemidler for udviklingen af landsbyer

Vejle Kommune ser udarbejdelsen af dis-
se retningslinjer som en ramme for videre 
samarbejde med landsbyer / landsbyklyn-
ger omkring egentlige landsbyplaner. Ud-
valget for Nærdemokrati og lokalsamfund 
har vedtaget, at der skal udarbejdes 4 
landsbyplaner om året.

Naturudvikling af Vejle Ådal

I planstrategien er der et dogme, der 
handler om, at vi vil øge biodiversiteten i 
Vejle Kommune. Som et eksempel på, 
hvordan kommunen arbejder med dette, 
er der nævnt projektet ”Naturudvikling i 
Vejle Ådal”. Det er i dette tilfælde mere 
relevant end at henvise til projekter, der 
fremmer naturturisme.

Detailhandel

Vejle kommune finder, at der er god 
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energi og opbakning til BID-møderne i 
Egtved.  BID-samarbejdet udgør en fælles 
platform for detailhandel, foreninger og 
ildsjæle i byen, og her udveksles viden og 
nye ideer til udvikling af området. Vejle 
Kommune finder, at der er god grund til 
fortsat at bakke op om samarbejdet.

Turisme

Planstrategien angiver en retning for nog-
le temaer, hvor der i næste planperiode 
er en særlig fokus. Det betyder ikke, at 
kommunen stopper med de indsatser, 
der er i gang. Udvikling af oplevelsesturis-
me og naturturisme vil fortsat være et 
vigtigt indsatsområde for kommunen.

Skibet Lokalråd Skibet Lokalråd er generelt begejstret for tankerne 
i planstrategien om fremtidens grønne mobilitet, 
som lokalrådet gør opmærksom på allerede findes 
og blot skal understøttes yderligere.

Lokalt savner man sammenhæng mellem delområ-
derne i Vejle Ådal for de grønne og bløde trafikan-
ter. Der er fin forbindelse fra Skibet til Vejle med 
Bindeballestien, men der savnes en forbindelse 
mellem Skibet og Bredsten, hvor der er overbyg-
ningsskole. Ligeledes mangler der forbindelse fra 
nord og syd.

Der er et stort ønske om en sikker cykelrute fra Nr. 
Vilstrup til Skibet, hvor der er skole og idrætshal. 
Den eksisterende vej er ikke sikker for cyklister i 0-
6 klasse. Det samme gør sig gældende for vejen fra 
Jennum til Skibet.

Lokalrådet foreslår at tænke i større sammenhæn-
ge, da de foreslåede forbedringer vil kunne under-
støtte projektet ”Dalenes Hus”, der vil ligge, hvor 
de nævnte cykelruter vil krydse. Det kan blibe star-
ten på en cykelrute fra Dalenes Hus til Jelling, som 
er et stort turistmål.

Cykelstier prioriteres i forhold til hvor be-
hovet er størst. Stien fra Nr. Vilstrup til 
Skibet er på listen over ønsker, der hvert 
år prioriteres. 

Ideen om en cykelsti fra et nyt ”Dalenes 
Hus til Jelling” tages med i det videre ar-
bejde omkring Vejle Ådal / Vejle Fjord.

Denne sti vil også kunne skabe en sikker 
cykelrute mellem Jennum og Skibet hvis 
den realiseres. 

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien

Strategi for Vækst og Attraktivitet i Trekantområdet 1

Region Syddanmark Strategien for Vækst og Attraktivitet har en række 
sammenfald med udkastet til Region Syddanmarks 
Udviklingsstrategi. Det gælder for arbejdet med 
FN’s verdensmål, målsætningen om at gennemføre 
tværkommunale samarbejder inden for strategisk 
energiplanlægning og ambitionen med at gøre om-
rådet til et internationalt kraftcenter for cirkulær 
produktion.

Region Syddanmark ser frem til at drøfte mulige 
samarbejdsflader med kommunerne i Trekantom-
rådet inden for klima og grøn omstilling.

Region Syddanmark bakker også op om ønsket om 
at styrke samarbejdet med erhvervsskolerne for at 
øge attraktiviteten i forhold til de unges uddannel-
sesvalg.

Region Syddanmark foreslår en justering af strate-
giens afsnit om de syddanske infrastruktur priorite-
ringer i henhold til den ajourføring, som Region 
Syddanmark og kommunerne har foretaget i 2019:

 Gennemførsel af Timemodellen med de for-
udsatte fem stop i Syddanmark (Odense, 
Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle) samt i 
en form, som kan understøtte ”Det store 
H”, herunder en sydgående forbindelse i 
Jylland, som kan bidrage til bedre forbin-
delse mod Hamburg. 

 En Midtjysk Motorvej, der knytter an til Bil-

Det er glædeligt, at der er god overens-
stemmelse mellem Trekantområdets stra-
tegi for Vækst og Attraktivitet og regio-
nens kommende udviklingsstrategi. Kom-
munerne ser frem til at drøfte mulige 
samarbejdsflader inden for klima og grøn 
omstilling.

De foreslåede justeringer af 
afsnittet om de syddanske 
infrastrukturprioriteringer vil 
blive indarbejdet i den ende-
lige strategi, således af stra-
tegien er ajourført i henhold 
til det, som regionen og de 
syddanske kommuner er ble-
vet enige om.
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lund Lufthavn, og med en tværforbindelse 
til E45 syd for     Vejle  

• En parallel forbindelse over Lillebælt. 
Ud over de tre prioriteter fremhæves E20 syd om 
Odense og dobbeltsporet mellem Tinglev og Pad-
borg, som projekter, der ønskes finansieret og fær-
diggjort.

Region Syddanmark finder det desuden positivt, at 
der er fokus på gode muligheder for at kombinere 
godstransportformer.

Billund lufthavns direk-
tør samt Billund og Vej-
le kommunes borgme-
stre

På opfordring fra Billund Lufthavn er der udarbej-
det en fælles indsigelse fra Billund og Vejle kom-
muner samt lufthavnen. Baggrunden er, at den fæl-
les Trekantstrategi ikke konkret nævner jernbane-
forbindelsen mellem Vejle og Billund.

Billund Lufthavn og kommunerne ønsker, at statio-
nerne ved LEGOLAND og ved Billund Lufthavn næv-
nes specifikt som et projekt, der vil have stor be-
tydning for Billund By og Billund Lufthavn. Banen til 
Billund og stationerne vil sikre en sammenhængs-
kraft med det nationale jernbanenet og medvirke 
til bedre transportmuligheder fra lufthavnen. Sam-
tidig vil banen være værdifuld for danskere, som 
rejser ud fra Billund, og som ikke har bil. Endelig vil 
banen reducere CO2-udledningen med 75 % sam-
menlignet med anvendelse af private biler.

Trekantstrategien bør nævne den fremti-
dige jernbaneforbindelse mellem Vejle og 
Billund på samme måde som motorvejs-
forbindelsen til Vestdanmarks internatio-
nale lufthavn i Billund.

I afsnittet ”Mobilitet og for-
syning”, Kollektiv trafik om-
formuleres Mål og Indikator 
til:
Mål
Vestdanmarks internationale 
lufthavn i Billund skal have 
god kollektiv trafikbetjening 
og skal være forbundet med 
det overordnede jernbane-
net.
Indikator
 Samlet antal daglige 

busafgange til/fra Bil-
lund Lufthavn.

 Fremdrift i proces for 
anlæg af jernbanefor-
bindelse mellem Billund 
og Vejle, herunder 
etablering af 2 stationer 
ved Billund Lufthavn og 
LEGOLAND.

TREFOR TREFOR noterer med tilfredshed, at der i 
planstartegien er fokus på forsyning, infra-
struktur og strategisk samarbejde inden for 
forsyningsområderne.

Det er afgørende, at infrastrukturen i Tre-
kantområdet tænkes overordnet og tværgå-
ende, i særdeleshed i forbindelse med nye 
initiativer inden for planlægning af byudvik-
ling, vejplanlægning/renoveringer og rekrea-
tive områder. Der opfordres til, at eksiste-
rende innovationsnetværk i området såsom 
Green Tec Denmark og Center Danmark in-
volveres i planlægningen for at få kvalificeret 
denne.

TREFOR ønsker et udvidet samarbejde i for-
bindelse med energialliancen og strategisk 
energiplanlægning. Inden for el er der en ud-
fordring med den forestående konvertering 
af bilparken til el, hvor forventelig 40.000 bi-
ler i 2030 skal kunne oplades i det offentlige 
rum og ved den enkelte husstand.

Inden for vand er udfordringen en beskyttel-
se af vandressourcen på den lange bane, og 
inden for varme er der spørgsmålet om 
grænsefladen mellem kollektiv og individuel 
varmeforsyning.

Kommunerne i Trekantområdet er op-
mærksomme på, at de kommende års 
indsats omkring klimatilpasning vil med-
føre en udvikling af forsyningsområdet, 
som kun kan ske gennem tæt samarbej-
de. Kommunerne vil derfor både samlet 
og hver for sig indgå i samarbejde med de 
mange interessenter på området, herun-
der TREFOR.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien

Vejdirektoratet Vejdirektoratet gør opmærksom på, at ændrin-
ger/tilføjelser til statens vejplan ikke kan se ved ud-
læg/ønsker i kommuneplanen.
Vejdirektoratet skal henstille til, at det af den kom-
mende kommuneplan tydeligt fremgår, hvilke vej-
planer, der er en del af de statslige vejplaner, og 

Kommunerne i Trekantområdet er helt på 
det rene med, at ændringer/tilføjelser til 
statsvejnettet ikke alene kan ske ved are-
aludlæg/ønsker i kommuneplanen, men 
kræver en forudgående statslig planlæg-
ning.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien
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hvilke projekter, der alene er kommunale ønsker til 
statsvejnettet.

Endvidere oplyser Vejdirektoratet om, at vejdirek-
toratet som statslig sektormyndighed i henhold til 
”Oversigt over nationale interesser” vil have særlig 
fokus på:

 Det overordnede vejnet (det eksisterende 
og det planlagte samt arealreservationer 
hertil) –herunder også stier.

 Byvækstområder og disses eventuelle ad-
gang til eller i nærheden af det overordne-
de vejnet.

 Placering af transporttunge erhverv.
 Lokale projekter, som forudsætter vejad-

gang til det overordnede vejnet, herunder 
også  ændringer i anvendelse, der forud-
sætter nye tilladelser i forhold til gældende 
adgangsbestemmelser.

 Skovrejsningsområder nær det overordne-
de vejnet.

 Vindmølleområder nær det overordnede 
vejnet.

 Forholdet til reklameskiltning i det åbne 
land, jf. naturbeskyttelseslovens § 21.

I den kommende kommuneplan vil kom-
munerne sørge for, at det tydeligt frem-
går, hvilke arealudpegninger, der stam-
mer fra den statslige planlægning, og hvil-
ke, der er kommunernes ønsker til fremti-
dig statslig infrastruktur.

Vejle-Fredericia Land-
boforening

Landbruget bakker op om Trekantområdets fokus 
på erhvervsliv og vækst som betydningsfuldt for 
udviklingen. Landbruget ønsker, at denne skal ske 
på en bæredygtig og klimavenlig måde. Her er der 
en udfordring med placering af større anlæg til 
vedvarende energi, som f.eks. biogasanlæg, hvor 
det er demotiverende, at der skal laves nye planer 
hver gang en placering ikke accepteres. Landbruget 
opfordrer derfor til, at kommunerne arbejder for at 
sikre flere reelle placeringer til biogasanlæg, bioraf-
finering, solceller og vindmøller.

I forhold til høringsperioden anbefaler Vejle-Frede-
ricia Landboforening, at høringsfristen ikke ligger i 
slutningen af sommerferien, og det kunne afhjæl-
pes med en forlængelse af fristen. Som interesse-
organisation kan det være svært at få tilbagemel-
dinger fra baglandet i sommerferien, ligesom kom-
munernes medarbejdere heller ikke i samme om-
fang står til rådighed til at hjælpe med opklarende 
spørgsmål.

Landboforeningen ønsker afslutningsvis et godt 
samarbejde om den kommende kommuneplan.

Kommunerne bifalder, at landboforenin-
gen bakker op om strategien og ønsker at 
støtte udviklingen på en bæredygtig og 
klimavenlig måde. Kommunerne arbejder 
i fællesskab på at skabe nogle fælles for-
udsætninger og principper for placering 
af større anlæg til vedvarende energi. I 
kommuneplanen er der i fællesskab ud-
peget interesseområder for biogasanlæg, 
og kommunerne vil udarbejde fælles ret-
ningslinjer for placering af solcelleanlæg, 
ligesom kommunerne allerede har fælles 
retningslinjer for placering af vindmøller.

Udpegning af konkrete lokaliteter i kom-
muneplanen vil erfaringsmæssigt ikke al-
tid fremme etableringen af nye anlæg til 
vedvarende energi, da projektudviklere til 
sådanne anlæg kan have andre ønsker til 
placeringer. Der kan bl.a. være hensyn til, 
hvilke landmænd man kan lave de nød-
vendige aftaler med. Det gælder både 
som leverandører af biomasse og i for-
hold til at stille arealer til rådighed for an-
læggene. 

Kommunerne er erkender, at det kan væ-
re uhensigtsmæssigt at lade en hørings-
periode løbe hen over sommerferien. 
Derfor blev høringsperioden forlænget 
med 10 uger.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til en ændring af 
planstrategien

DN Vejle DN Vejle finder det positivt, at kommunerne øn-
sker, at kollektiv transport skal være et reelt alter-
nativ til bilen mellem Trekantområdets hovedbyer. 
Ligeledes er det positivt, at kommunerne ønsker 
hyppigere og hurtigere togforbindelser mellem 
Trekantområdets 3 største byer mod Århus og Kø-
benhavn samt på sigt mod Hamborg.

DN Vejle finder, at Billund allerede nu er tæt for-
bundet til det overordnede vejnet med kort af-
stand til Herningmotorvejen, og gode forbindelser 
til motorvejen E45 og E20 ved Kolding.

DN Vejle kan ikke støtte etableringen af en ny 
midtjysk motorvej fra Haderslev via Billund til Ho-

Kommunerne påskønner, at DN Vejle er 
positiv over for Trekantområdets udmel-
dinger vedrørende den kollektive trafik i 
Trekantområdet og forbindelserne til de 
store byer.

Kommunerne i Trekantområdet finder ik-
ke, at Billund Lufthavn i tilstrækkelig grad 
er forbundet til det overordnede vejnet. 
Samtidig er der trængselsproblemer på 
E45, herunder på Vejlefjord-broen og 
rundt om Kolding.  Kommunerne finder, 
at etablering af en ny midtjysk motorvej 
vil være en effektiv langsigtet løsning på 
begge udfordringer. Der vil i forbindelse 

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændring af 
planstrategien
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bro. Det begrundes med:

 Øget CO2-udledning og øget udslip af mi-
kroplast fra bilernes dæk.

 Støjgener
 Påvirkning af værdifulde landskaber
 Beskadigelse af fortidsminder, kulturhisto-

riske værdifulde områder og geologiske in-
teresseområder

 Fragmentering af naturområder, der øde-
lægger eller vanskeliggør dyrs spredning

 Ødelæggelse eller forringelse af naturom-
råder

 Flere trafikdræbte dyr
 Troen på, at ny motorvej automatisk ska-

ber vækst i forbindelse med en ny motor-
vej holder ikke ubetinget stik

 Afhjælpning af trængselsproblemer på E45 
holder ikke på længere sigt

 Måden at udregne rentabiliteten af en ny 
motorvej hviler på tvivlsommer forudsæt-
ninger

med planlægningen ske en afvejning af 
de miljømæssige og de samfundsmæssige 
hensyn.

TVIS TVIS foreslår overordnet, at det i højere grad frem-
hæves i strategien, at udbygningen af fjernvarmen 
har en nøglerolle.

Høringssvaret indeholder uddybende og forklaren-
de afsnit om fjernvarmens rolle og fordele som var-
meforsyning.

I forhold til den fælles del af strategien er der i hø-
ringssvaret en uddybende kommentarer til indsats-
området om strategisk samarbejde inden for forsy-
ningsområdet (s. 39).

Der vurderes ikke at være behov for at 
fremhæve fjernvarmen yderligere i for-
hold til f.eks. andre former for kollektiv 
varmeforsyning som f.eks. fælles solvar-
me anlæg eller fælles varmepumper.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer i 
planstrategien

I forhold til den kommende 
revision af kommuneplanen 
vil TVIS blive inddraget som 
interessent, særligt i forhold 
til revisionstemaet Grøn om-
stilling.

UdviklingVejen
 

UdviklingVejen anbefaler, at der i afsnittet om kol-
lektiv trafik tilføjes, at timemodellen også skal sup-
pleres med Esbjerg.

Kommunerne i Trekantområdet bakker 
op om Timemodellen med de forudsatte 
fem stop i Syddanmark, herunder Esbjerg. 
Afsnittet vil blive revideret jf. høringssva-
ret fra Region Syddanmark.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer i 
planstrategien

Bække Lokalråd 
(Vejen Kommune)

Bække lokalråd savner en gennemarbejdet bosæt-
ningsprofil for landsbyerne i Trekantområdet, her-
under opmærksomhed på transport, kollektiv trafik 
og infrastruktur på tværs af kommunerne.

Trekantområdets kommuner lægger 
vægt på, at det også er attraktivt at 
bo i landsbyer og på landet – det 
indgår i målet om at være Danmarks 
bedste sted at bo. I forbindelse med 
revisionen af kommuneplanerne vil 
alle Trekantområdets kommuner ar-
bejde med udvikling af landsbyerne 
via planlovens nye punkt om strate-
gisk landsbyplanlægning.
I forhold til den tværgående kollekti-
ve trafik, så forventes den primært 
at ske ved god trafikdækning mel-
lem hovedbyerne, mens den interne 
kollektive trafik tilrettelægges lokalt 
i hver kommune.

Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer i 
planstrategien

1 Høringssvar sendt til XXX Kommune eller en af de andre kommuner i Trekantområdet, hvor indholdet – eller dele af indholdet - målretter sig indholdet i den fælles strategi 
for Trekantområdet (Strategi for Vækst og Attraktivitet i Trekantområdet). 


