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Offentliggørelse af Planstrategi 2023 
Horsens Byråd har den 25. oktober 2022 vedtaget at offentliggøre Planstrategi 2023, 
efter planlovens § 23a. Offentliggørelsen er offentligt bekendtgjort på plandata.dk den 
31. oktober 2022. 
 
Planstrategien er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling af Horsens 
Kommune, og den indeholder en beslutning om, hvad den efterfølgende revision af 
Kommuneplan 2025-2037 kommer til at handle om.  
 
Strategien indeholder dels byrådets strategiske retninger for den fysiske planlægning, 
dels en beslutning om, hvad den efterfølgende revision af Kommuneplan 2025-2037 
kommer til at omfatte. 
 
Planstrategi 2023 er en digital plan, og den kan læses her:  
 
https://planstrategi2023.horsens.dk/ 
 
Hvorfor modtager du/I et brev om Planstrategi 2023 
Du/I modtager dette brev, fordi I som interesseorganisation kunne have interesse i 
planstrategiens indhold, eller fordi du/I har bedt om at blive direkte orienteret, når 
planstrategien bliver offentliggjort. 
 
Planstrategiens strategiske indhold 
Planstrategien sætter tre retninger for en bæredygtig, fysisk udvikling: 
 

1. En attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i, med fokus på, hvordan 
den fysiske planlægning kan være med til at sikre rammerne for det gode 
hverdagsliv og erhvervsliv i byudviklingen. 

2. En ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer, med fokus 
på en robust og langtidsholdbar planlægning, der omfavner udfordringer med 
klimatilpasning og arealknaphed. 

3. En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i, med fokus på at se natur og 
landskaber som en ressource og på at skabe nye, rekreative oplevelser, både i 
byerne og i det åbne land. 
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  Side 2

De tre strategiske retninger udmøntes i ni planprincipper, der konkret beskriver, hvordan 
den fysiske planlægning vil ske i kommune- og lokalplanlægningen.  

  
Har du ideer, forslag eller bemærkninger til kommuneplanlægningen? 
Planstrategi 2023 fungerer som indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for de 
temaer, der revideres i Kommuneplan 2025-2037.  
 
Horsens Byråd vil med Kommuneplan 2025-2037 foretage en delvis revision af 
kommuneplanen. Det betyder, at kommuneplanen vil blive ændret inden for følgende 
temaer: 
 

 Trafik 
 Skovrejsning 
 Værdifulde kulturmiljøer 
 Vedvarende energianlæg 

 
De øvrige temaer i den gældende Kommuneplan 2021-2033 vil blive genvedtaget. 
 
Inden revisionen af Kommuneplan 2025-2037 skal der udarbejdes to selvstændige 
tematillæg til den gældende kommuneplan for: 
 

 Byudvikling 
 Landsbyer.  

 
I forbindelse med tematillæg for Byudvikling peges der på mulige arealer til byudvikling, 
og der indkaldes ideer og forslag til nye arealer, der bør udlægges til byudvikling. 
Tematillæg om Landsbyer har fokus på en revision af kommuneplanens 
rammer/landsbyafgrænsninger for de enkelte landsbyer. 
 
Hvis du har ideer, forslag eller bemærkninger til planlægningen af disse seks temaer, har 
du derfor mulighed for at indsende dem til Horsens Kommune i planstrategiens 
høringsperiode. Du kan læse mere om de spørgsmål, vi gerne vil have svar på i forhold 
til temaerne i planstrategiens afsnit ”Fordebat”. 
 
Offentlig høring fra den 31. oktober 2022 til den 2. januar 2023  
Planstrategi 2023 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. oktober 2022 til den 
2. januar 2023, hvor alle inviteres til at sende deres idéer, forslag og bemærkninger til 
planstrategien.  
 
Fravalg af miljøvurdering  
Horsens Kommune har screenet Planstrategi 2023 for at vurdere, om der skal 
gennemføres en miljøvurdering af strategien.  
 
Horsens Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at 
planstrategien ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er, at planstrategien med sine 
meget overordnede og strategiske retninger og principper ikke fastlægger bindende 
rammer for fremtidige anlægstilladelser. 
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Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10. Du kan læse mere om 
afgørelse og klagemulighed i planstrategien under afsnittet ”Høring og debat”. 
 
Indsendelse af idéer, forslag og bemærkninger 
Du kan frem til den 2. januar 2023 sende dine idéer, forslag og bemærkninger til Plan og 
By. Du kan sende dine bemærkninger via nedenstående link ”Indsend bemærkninger 
her”, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg el. pdf format. Du 
skal logge ind med Nem-ID. Når du har fået en kvittering i din e-boks, kan du forvente, 
at vi har modtaget dit høringssvar. 
 
Indsend bemærkninger her 
 
Hvis dette ikke er muligt, kan du sende dine idéer og bemærkninger til e-mail: 
planogby@horsens.dk eller med almindelig post til Plan og By, Teknik og Miljø, Horsens 
Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. 
 
Behandling af personoplysninger ved fremsendelse af høringssvar 
Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores 
hjemmeside: https://horsens.dk/oplysningspligt#14. 
 
Dit høringssvar, inkl. navn og adresse, vil blive offentliggjort på Horsens.dk som et 
vedhæftet dokument til den politiske behandling. Derudover vil det indgå som resumé i 
et samlet notat med alle høringssvar, der efter den politiske behandling, sendes til alle 
der har afgivet høringssvar. 
 
Har du navne- og adressebeskyttelse, vil dit høringssvar fremgå af oversigten, men navn 
og adresse vil være anonymiseret. 
 
Spørgsmål til Planstrategi 2023 
Hvis du har spørgsmål til planstrategien, kan du sende dem til planogby@horsens.dk 
eller til Plan og By, Teknik og Miljø, Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. 
 

Med venlig hilsen 

 
Randi Vuust Skall  
Konstitueret Chef i Plan, Byg og Erhverv 
 
 
Tak fordi du ikke sender følsomme og fortrolige oplysninger til os på almindelig mail. Det er fx cpr-nummer, 
helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Læs vores gode råd til, hvad du kan gøre i stedet på 
www.horsens.dk/sikkermail 
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