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Haderslev	Kommune	er	pr.	1.	januar	2016	blevet	en	del	af	Trekantområdet.	Tre-
kantområdet	udgøres	af	Billund,	Fredericia,	Haderslev,	Kolding,	Middelfart,	Vejen	
og	Vejle	kommuner.	

Trekantområdet	har	et	fælles	plansamarbejde.	Det	indledende	trin	i	plansamarbe-
jdet	var	at	Haderslev	Kommune	i	2016	vedtog	en	planstrategi,	hvori	kommunen	
tilsluttede	sig	Trekantområdets	fælles	del	i	”Trekantområdets	Planstrategi	2015	–	
Metropol	på	vej”.	I	2016	vedtog	byrådet	Planstrategi	2016	for	Haderslev	Kom-
mune. 

VIDSTE DU, AT
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HVAD	ER	EN	KOMMUNEPLAN?

4

Statsligt og regionalt niveau

Kommunalt niveau

Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi 2016Politikker og Strategier i 

Haderslev Kommune
Fx
- Erhvervs- og vækstpolitik
- Sundhedspolitik
- Kultur- og fritidspolitik m.m.

Landsplanlægning
- Regeringens politik
- Landsplansredegørelse
- Statslige interesser
- Landsplandirektiver

Regionale udviklingsplaner

Sektorplaner
Fx
- Vandplaner
- Natura2000 planer
-Spildevandsplanen m.m.

Lokalplaner

Temaplaner
(ikke lovpligte planer, men 
som fastsætter rammerne 
for udviklingen i et givent 
område)

Sagsbehandling
- Byggesager
- Landzonesager
- af husdyrloven
- af naturbeskyttelsesloven
- af råsto�oven

Kommuneplanen er kommunens 12-
års plan for benyttelsen af arealer. I 
den	fastlægges	de	overordnede	mål	
og	retningslinjer	for	kommunens	
udvikling, både i byerne  og i det åbne 
land. 

Kommuneplanen har en rolle som den 
bærende	og	afgørende	oversigtlige	
plan, hvor borgere, virksomheder, 
interesseorganisationer m.v. kan 
orientere sig om mål og regler for 
arealanvendelsen i vores kommune og 
lokalområde.	Kommuneplanen	dækker	
hele kommunens areal.

Kommuneplanen	udgør	rammen	for	
udarbejdelse	af	lokalplaner	og	er	
grundlag	for	behandling	af	en	række	
sager, herunder den konkrete admi-
nistration	i	det	åbne	land	og	ansøg-
ninger om byggetilladelse.

I kommuneplanen kan du f.eks. se, 
hvor der kan komme nye bolig- og 
erhvervsområder, eller etableres bu-
tikker. Du kan også se, hvor der kan 
etableres	tekniske	anlæg	som	f.eks.	

Planhieraki

Revision af
Kommuneplan

- hvert	4.	år

Planstrategi
- senest	halvvejs	i	

byrådsperiode 

Kommune-
plan-
tillæg

Ny byrådsperiode

Kommune-
plan-
tillæg

4. års planrytme

vindmøller	og	veje.

Kommuneplanen indeholder også 
udpegninger af natur- og landskabs-
kvaliteter,	som	kommunen	ønsker	at	
beskytte eller udvikle.

Hvis du skal bygge en bolig eller et 
sommerhus, etablere en virksomhed 
eller	rejse	en	vindmølle,	er	det	derfor	
afgørende	om	det	pågældende	areal	
er udlagt i kommuneplanen til det 
formål,	du	ønsker.

Byrådet skal revidere kommuneplanen 
hvert	4.	år.	

Kommuneplanen	udarbejdes	på	
baggrund af planstrategien, hvori 
fastsættes	mål	for	kommunes	over-
ordnede	udvikling.	I	Planstrategien	
fastlægges	også	i	hvilket	omfang	
kommuneplanen	skal	revideres	–	
delvis eller fuld revision, og om der 
er	nye	emner	der	skal	indarbejdes	i	
kommuneplanen.
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STRATEGISK	PLANLÆGNING

Temaerne fra Planstategi 2016
Forud for kommuneplanen vedtager 
byrådet	 en	 planstrategi.	 Planstrategi	
2016 er et politisk dokument, hvis 
formål	er	at	synliggøre	byrådets	strate-
gi - ikke bare for kommuneplanen, 
men	for	hele	det	strategiske	arbejde	i	
kommunen. 

Planstrategi	2016	bygger	på	byrådets	
vision om at videreudvikle Haderslev 
Kommune ved at skabe innovative og 
bæredygtige	 løsninger	gennem	et	ak-
tivt	medborgerskab.	De	gode	løsninger	
skal	findes	i	fællesskab	med	borgerne,	
erhvervslivet og uddannelsesinstitu-
tionerne.

Med	 Planstrategi	 2016	 har	 byrådet	
præsenteret	 5	 temaer	 og	 tilhørende	
indsatser	 som	 er	 særlig	 vigtige	 for	
kommunens udvikling de kommende 
år. Temaerne er erhvervsudvikling, 
levende byer, attraktive landdistrikter, 
sundhed og uddannelse samt klima, 
energi	og	ressourcer.

Planstrategien	består	 endvidere	af	 en	
fælles	 del,	 som	 i	 form	 og	 indhold	 er	
fælles	med	de	øvrige	kommuner	i	Tre-
kantområdet.	 ”Trekantområdets	 Plan-
strategi	2015-	Metropol	på	vej”	udgør	
den	fælles	del.	Den	fælles	planstrategi	
er baseret på tre temaer: Danmarks 
produktionscentrum,	Danmarks	entre-
prenante	centrum	og	Kulturmetropol.

Vores	 indsats	 for	at	udvikle	erhvervs-
området og sikre gode vilkår for erh-
vervslivet	sker	 i	 tæt	samarbejde	med	
Haderslev	 Erhvervsråd	 og	 bygger	 på	
den	 samarbejdsaftale	 og	 fælles	 erh-
vervsstrategi,	som	blev	indgået	i	2014.	

Strategien	indeholder	4	strategiske	
indsatser: oplevelse, udsyn, viden og 
innovation.

Med	 det	 ambitiøse	 projekt	 ”Jomfru-
stien	 –	 Levende	 byrum	 i	 Haderslev”	
skal	 området	 omkring	 Jomfrustien	
gennemgå	 en	 større	 byudvikling	 og	
samtidig	sikre	en	bedre	sammenhæng	
mellem bymidten og havnen. Borgere 
og	politikere	har	i	fællesskab	udarbej-
det	 visioner	 for	 udviklingen	 af	 cen-
terbyerne	Gram	og	Vojens.	Fælles	 for	
disse	projekter	er,	at	vi	ser	det	lokale	
engagement	 og	 ejerskab	 som	 et	 helt	
centralt	grundlag	for	byplanlægningen.

Vi	 vil	 synliggøre	 og	 videreudvikle	 de	
mange	oplevelsesværdier	i	landdistrik-
terne	i	arbejdet	med	oplevelses-	og	tu-
rismeområdet.

Vi	vil	udarbejde	handleplaner	for	vores	
sundheds- og uddannelsespolitikker, 
og	 herunder	 i	 den	 fysiske	 planlæg-
ning have fokus på at etablere nem 
adgang til landskab og byrum. Herved 
vil	byerne	være	attraktive	som	uddan-
nelsesbyer, når borgerne har mulighed 
for	motion,	leg,	samvær	og	fordybelse	
udenfor	deres	hoveddør.

I	 SEP,	 Strategisk	 Energiplanlægning,	
planlægger	 vi	 langsigtet	 for	 vores						
energisystem	 med	 de	 sønderjyske	
kommuner, for at kunne tage initiativer, 
der	 kan	 imødekomme	 de	 nationale	
klima- og energimål. For at forebygge 
klimaændringerne	 vil	 vi	 udarbejde	 en	
klimastrategi med formålet at tage 
stilling til klimaudfordringerne.

•	 Erhvervsudvikling 
•	 Levende byer 
•	 Attraktive landdistrikter 
•	 Sundhed og Uddannelse 
•	 Klima, energi og ressourcer

•	 Danmarks produktionscentrum
•	 Danmarks entreprenante centrum
•	 Kulturmetropol

Lokalt Haderslev Kommune

Fælles fra trekantsamarbejdet
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OPBYGNING	AF	KOMMUNEPLAN

Kommuneplan	2017-2029	er	digital	og	kan	læses	på	

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/

På	startsiden	kan	du	enten	søge	
direkte efter ord og emner på hele 
siden,	eller	klikke	på	de	4	valgmu-
ligheder	som	findes	i	øverste	bjælke:

•	 Hovedstruktur	og	retningslinjer
•	 Rammer	for	lokalplanlægning
•	 Hvad	gælder	for	mig
•	 Kommuneplantillæg

Hovedstruktur og retningslinjer
Indholdet er de strategiske overve-
jelser.	Hertil	følger	retninglinjer	som	
Haderslev	Kommune	lægger	til	grund	
for	fremtidig	planlægning	og	adminis-
tration.

Rammer for lokalplanlægning
Under	fanen	rammer	for	lokalplan-
lægning	kan	du	se	de	generelle	ram-
mer	som	gælder	for	hele	kommune,	

Ved	klik	på	de	enkelte	afsnit	får	du	en	
indlednende beskrivelse af mål for det 
enkelte emne. De enkelte emner ud-
foldes	yderligere	 i	en	 række	konkrete	
retningslinjer	 for	 sagsbehandling	 og	
lokalplanlægning.																											

samt rammer for de enkelte områder.

Hvad gælder for mig
Her	har	du	mulighed	for	at	søge	på	et	
område, adresse eller matrikel enten 
via	søgefeltet	eller	zoom	på	et	kort.
Søgeresultatet	vil	være
-retningslinjer 
-rammer	for	lokalplanlægning
-lokalplaner

Kommuneplantillæg
Her	vil	ændringer	og	tilføjelser	til	
Kommuneplan 2017 (kommuneplantil-
læg)	blive	indsat.	

Her ses kommuneplanens overordnede temaer.

Her ses underafsnit. De nummererede afsnit indeholder retninglinjer.

Kommuneplan 2017 er en samlet plan 
med	en	fælles	del	for	hele	Trekantom-
rådet, samt en lokaldel.
Alle	 de	 lokale	 afsnit	 vil	 altid	 i	 over-
skriften slutte med: “- Haderslev Kom-
mune”.
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TEMAERNE

Haderslev Havn: Alment boligbyggeri, StreetDome og VUC

Planloven	fastsætter	en	række	temaer,	som	kommuneplanen	skal	behandle	-	
det	såkaldte	“kommuneplankatalog”.	Derudover	kan	kommuneplanen	behand-
le de temaer, som byrådet beslutter sig for.

Temaerne i Haderslevs Kommuneplan 2017, er samlet under overskrifterne:

- Byerne

- Det åbne land

- Kultur, turisme og friluftsliv

-	Trafik,	tekniske	anlæg	og	støj

- Klima

VIDSTE DU, AT
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I afsnittet om byerne bliver der rede-
gjort	for	de	nye	byudviklingsområder.	
Her indgår betragtninger om, hvor 
meget bolig- og erhvervsareal, der 
kan blive etableret i den kommende 
12-årige	periode.	Man	kan	også	se,	
hvor	der	kan	placeres	butikker	og	
hvor	store	de	må	være.

Udbygningen	af	byerne	skal	ske	ud	
fra	helhedsorienterede	afvejninger	og	
følge	en	række	planprincipper.	Det	er	
fx i forhold til grundvandsinteresser 
og	kystnærhed,	men	også	i	forhold	
til	at	sikre	en	klar	grænse	mellem	by	
og land samt at udbygningen skal 
ske indefra og ud. Kommunerne i 
Trekantområdet har desuden opstillet 
en	række	principper	for	bæredygtig	
udvikling,	der	hviler	på	værdier	som	
identitet, sundhed og klima. Kom-
munerne	har	i	fællesskab	udviklet	
et	bæredygtighedsværktøj,	som	vil	
blive	anvendt	i	lokalplanprocesserne	i	
dialog	og	samarbejde	med	bygherrer	
og	projektudviklere.	Dette	fremgår	af	
retningslinjerne.

Haderslev Kommune har sammen 
med de andre kommuner i Trekant-
området	fået	udarbejdet	en	analyse	af	
boligpræferencer	og	boligefterspørg-
sel.	Analysen	har	bidraget	til	at	skabe	
fokus på, at forskellige målgrupper 
har forskellige behov for boliger. Der 
forventes	især	en	stigende	efterspørg-
sel	på	mindre	lejeboliger	til	ældre	og	
enlige, både i Haderslev by, men også 
i mindre bysamfund.

Kommuneplanen	fastlægger,	hvordan	
de enkelte områder i byerne kan   
anvendes fremadrettet. Det sker 
gennem de såkaldte rammer for lokal-
planlægning,	der	er	bindeleddet	mel-
lem på den ene side kommuneplanens 
hovedstruktur	og	retningslinjer	og	på	
den	anden	side	lokalplanlægningen.	

12

Byerne

Haderslev by og fjord

Det åbne land

Afsnittet	omhandler	arealerne	udenfor	
byerne og landsbyerne. Benyttelse og 
beskyttelse af disse arealer reguleres 
ved	hjælp	af	retningslinjerne.	

Kommuneplanen indeholder udpeg-
ninger	af	bevaringsværdige	landskaber	
i	 form	af	 f.eks.	 værdifulde	geologiske	
formationer,	 særlige	 udsigtsforhold,	
kulturhistoriske	 spor	 og	 særlige	 land-
skabstræk.	

En	stor	del	af	arealerne	udenfor	byerne	
er	udpeget	som	værdifulde	landbrugs-
områder. Indenfor disse områder har 
kommunen peget på, hvor der med 
fordel	 kan	 etableres	 biogasanlæg	 og	
store husdyrbrug. 

De udpegede naturområder omfatter 
fredskove og arealer, der er beskyttet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. For de 
områder,	 der	 er	 udpeget	 til	 skovrejs-
ningsområder, er der mulighed for at 
søge	staten	om	tilskud	til	skovrejsning.	

Kommunen har en interesse i at fri-
holde	 særlige	 landskabstræk,	 f.eks.	
dalstrøg	eller	særlige	kulturmiljøer	for	

skovbeplantning. Derfor indeholder 
kommuneplanen områder, hvor skov-
rejsning	er	uønsket.	

Mange	naturområder	er	med	tidens	løb	
blevet isolerede, og det betyder, at dyr 
og planter har dårlige muligheder for 
at	 sprede	 sig.	 Kommunen	 ønsker	 at	
skabe	 bedre	 sammenhænge	 mellem	
de eksisterende naturområder, og har 
derfor udpeget arealer, der vil kunne 
fungere	som	økologiske	forbindelser.	
Realiseringen af dette kan ske gennem 
frivillige	aftaler	med	lodsejerne	i	form	
af	 f.eks.	 naturgenopretningsprojekter,	
skovrejsning	eller	etablering	af	vådom-
råder. 

Som	noget	nyt	er	der	 lavet	et	 ”Grønt	
Danmarkskort”,	hvor	man	 for	Trekan-
tområdet kan se alle naturområder, 
inklusive de internationale naturom-
råder og de potentielle naturområder.

Røddingvej
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Kultur, turisme og friluftsliv

I	 dette	 afsnit	 kan	man	 læse	 om	 kul-
tursamarbejdet	 og	 de	 turistmæssige	
tilbud	 i	Trekantområdet	og	Sønderjyl-
land. 

Afsnittet	indeholder	også	udpegninger	
og	retningslinjer	for	de	kulturhistoriske	
værdier.	 Det	 kan	 være	 enkeltstående	
elementer	som	gravhøje	eller	hele	kul-
turmiljøer	 som	 f.eks.	 et	 udskiftnings-
landskab. Kirkeomgivelserne indgår 
også i disse udpegninger. 

Haderslev	 Kommune	 har	 4	 over-
ordnede temaområder indenfor tu-
risme:

-	Lillebælt	lokker
- Haderslev Historiske Handelsby
-	ACTURE	PARK	
-	Gram	Slotsby

Det	 kan	man	 læse	 om	 i	 afsnittet	 Tu-
risme. Til brug for den konkrete fysiske 
planlægning	 kan	 man	 finde	 arealud-
pegninger	og	retningslinjer	for	etabler-
ing	 af	 større	 turistanlæg,	 camping-
pladser, golfbaner, lystbådehavne og 
sommerhusområder. 

Målene	 for	 stier	 og	 friluftsområder	
udmønter	 Haderslev	 Kommune	 i	 hhv.	
Kultur	 og	 fritids-,	 Skole-,	 Trafik-	 og	
Sundhedspolitikken samt Oplev-
elsesstrategien. 
I	 kommuneplanen	 kan	man	 læse	 om	
de indsatser for friluftslivet, der er pri-
oriteret	højst	i	den	næste	planperiode.	

I	Kommuneplan	2017	er	der	tilføjet	et	
særligt	afsnit	om	Trekantområdets	na-
tur- og kystområder, hvor der er fokus 
på at forbedre kvaliteten og adgangen 
til natur- og kystområderne samt ud-
brede kendskabet til de herligheds-
værdier,	som	området	indeholder.

Kløften musikfestival

Trafik,	tekniske	anlæg	og	støj

I	afsnittet	redegøres	der	for	de	stra-
tegiske analyser og prioriteringer, 
som staten har lavet i forbindelse
med	det	overordnede	vejnet	og	den	
kollektive	trafik.	

Kommuneplan 2017 indeholder  en 
række	 fælles	 anbefalinger	 fra	 kom-
munerne i Trekantområdet, som vi vil 
arbejde	for:

-	E20	over	Fyn	–	udvidelse	af	reste-
rende	etaper	fra	Middelfart	frem	mod	
Odense SØ

-	Ny	parallelforbindelse	over	Lillebælt

-	 Forebyggelse	 af	 trængselsproble-
mer fra  Trekantområdet mod Ham-
borg

-Hærvejsmotorvej	

–undersøgelse	af	strækning	i	sin	ful-
de	længde	og	undersøgelse	af	bedste	
opkobling	til	motorvejsnettet	for	Bil-
lund Lufthavn

-Udbygning	 af	 E45	 i	 Østjylland	 -	 i	

første	omgang	på	strækningen	Aarhus	
- Skanderborg

- Baneforbindelse til Hamborg - bl.a. 
opprioritering af direkte forbindelser 
mellem	Østjylland	og	Hamborg.

-	Baneforbindelse	Vejle-Billund	–	først	
og	 fremmest	 kapacitets-	 og	 hastig-
hedsudbygning	af	Grejsdalsbanen.

-	 Timemodellen	 –	 højfrekvent	 betje-
ning med hurtige, direkte tog mod 
København,	 Odense,	 Århus	 og	 Ham-
borg fra Trekantområdets 3 hovedbyer.

-	Lokal	togbetjening	i	Trekantområdet	
–	 Stogslignende	 togbetjening	 i	 Tre-
kant-området

Trafik-	og	tekniske	anlæg	indeholder	i	
øvrigt	 arealudpegninger	 og	 retnings-
linjer	 for	 veje,	 vindmøller,	 havnean-
læg,	 overskudsjord,	 affaldsanlæg,	
forsvarsanlæg,	 forsyningsanlæg	 samt	
forsyningsledninger. Omkring de ek-
sisterende	 og	 planlagte	 anlæg	 er	 der	
udlagt	 støjkonsekvenszoner	 som	 har	
betydning	for	planlægningen	af	boliger	
og	anden	støjfølsom	anvendelse.	

Vindmøller vest for hovedopholdslinjen
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Klima

Sammen	 med	 Sønderborg,	 Aabenraa	
og	 Tønder	 arbejder	 vi	med	 strategisk	
energiplanlægning	i	en	dialog	med	en	
lang	række	interessenter.

Kommunen	 har	 som	 landets	 øvrige	
kommuner	udarbejdet	 en	klimatilpas-
ningsplan for hele kommunen. I kli-
matilpasningsplanen er der udpeget  
4	områder	i	kommunen,	hvor	der	skal	
tages stilling til de fremadrettede ind-
satser.	Disse	indsatser	skal	være	ana-
lytiske, borgerinddragende og hand-
lingsorienterede.

Kommuneplanen	 indeholder	en	række	
retningslinjer,	som	skal	sikre,	at	klima-
tilpasning inddrages i den fremtidige 
planlægning	 af	 byggeri	 og	 nye	 byud-
viklingsområder.	 I	 lokalplanlægningen	
skal	 det	 sikres,	 at	 tag-og	 overflade-
vand	håndteres	tættest	på	kilden.	Her-
udover	 er	 der	 retningslinjer	 for	mini-
mumskoter langs kysten.

Haderslev	Midtby	er	bl.a.	udpeget	som	
potentielt	oversvømmelsestruet	og	Ha-
derslev Kommune har derfor igangsat 
Jomfrustiprojektet	som	et	stort	byud-

viklingsprojekt,	hvor	en	af	de	store	ud-
fordringer er klimasikring. 

Oversvømmelse ved  Kelstrup Strand og Hejsager Strand

ÆNDRINGER	I	KOMMUNEPLANEN

Kommuneplan 2017 er en fuld revi-
sion	af	den	gældende	Kommuneplan	
2013.	Der	er	lavet	en	række	rettelser	
og	tilføjelser.

VIDSTE DU, AT
•	 Der	er	sket	et	kvalitetstjek	og	ajourføring	af	bestemmelser	i	forhold	til	

rammer	for	lokalplanlægning	og	administration	i	den	forløbende	periode.

•	 Der er sket en tilpasning af statslige planer samt ny lovgivning.

Emne Ændring Forklaring

Ny hovedstruktur Gennemgribende	om-
strukturering

Som et led i indgåelse i 
plan-samarbejde	i	Tre-
kantområdet underord-
ner hovedstrukturen sig 
Trekantområdets. 

Trekantområdet / Bymøn-
stret
1.1.1	Bymønstret	 Ændret	retningslinje Haderslev Kommunes 

bymønster	tilpasses	Tre-
kantområdets.

Byerne /Bymiljø
2.1.1	Lokalplanlægning	
for	bæredygtigt	bymiljø

2.1.2	Grønne	og	aktive	
byer	–	Haderslev	Kom-
mune

Ny	retningslinje

Delvist	en	ny	retningslinje

Der skal benyttes et 
fælles	bæredygtigheds-
værktøj,	der	skal	hjælpe	
til at konkretisere og kval-
ificere	den	bæredygtige	
byplanlægning.	Værktøjet	
skal bruges som et dialog-
værktøj	mellem	udviklere/
bygherrer	og	planlæg-
gerne. 

Tilføjelse	af	grønne	og	
aktiveområder
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Byerne / Detailhandel
2.4.1	Detailhandelsom-

råder

Ny	retningslinje Samlet detailhand-
elsstruktur i Trekantom-
rådet

Byerne / Arealer til byud-
vikling
2.5.2 Byudvikling og 
grundvand

2.5.3 Byudvikling og na-
turområder

Ny	retningslinje	

Ny	retningslinje

Nødvendig	for	at	opfylde	
lovkrav til kommune-
planen. 

Styrkelse af natur i byud-
viklingsområder.

Det åbne land/Landbrug
3.1.1	Retningslinje	for	
særligt	værdifulde	land-
brugsområder

3.1.2	Retningslinje	for	
lokalisering af biogas

Udvidelse	af	kortudpeg-
ning 

Udvidelse	af	kortudpeg-
ning

Vi	har	tilpasset	kortet	på	
baggrund af udpegnings-
metode fra Trekantområ-
det. 

Kortbilaget er opdateret 
med biogasområde ved 
Hjartbro,	Bevtoft	og	inte-
resseområde ved Knok-
bjerg,	Marstrup.

Det åbne land/Naturom-
råder
3.2.1	Skovejsning

Ændret kortudpegning Efter	ønske	fra	Vejdirek-
toratet	udgår	skovrejn-
ingsområder i forbindelse 
med	statligeveje

Det åbne land/Naturom-
råder
3.4.1	Naturområder

3.4.2	Særligt	værdifulde	
naturområder

3.4.3	Økologiske	
forbindelser

Det åbne land/Naturom-
råder
3.4.5	Grønt	Danmarkskort

Ændring	i	retningslinje	og	
kortudpegning. 

Ny	retningslinje	

Ændring	i	retningslinje	

Ny	retningslinje

Ændret grundlag for kort-
udpegning

Tilslutter	os	retningslinje	
og kortudpegning for at 
tilpasse os Trekantområ-
det. 

Formålet er at koordinere 
eksisterende og potentiel 
natur	på	tværs	af	kom-
munegrænser.

Tilslutter sig trekantsom-
rådets udpegning

Emne Ændring Forklaring

Det åbne land/ Anven-
delse af vandløb, søer og 
kystvande
3.6.1 Badevandsområder Tilslutter	os	retningslinje	

for at tilpasse os Trekan-
tområdet.

Kultur, Turisme og Friluft-
sliv/Turisme
4.3.3	Retningslinje	for	
større	turistanlæg

4.3.5	Turismeområder	i	
Haderslev

Retningslinjen	forholder	
sig	til	de		(meget)	store	
turistanlæg.	Gram	Slot	
indgår i udpegningen. 

Retningslinje	og	kort	er	
tilpasset Haderslev Kom-
munes oplevelsesstrategi. 
Turismeområdet er udvi-
det med Sandersvig.

Kultur, Turisme og Friluft-
sliv/Friluftsliv og idræt
4.4.3	Kolonihaver

4.4.4.	Retningslinje	for	
lystbådehavn i Haderslev 
Kommune

Tilslutter	os	retningslinje	
for at tilpasse os Trekan-
tområdet.

Tilslutter	os	retningslinje	
for at tilpasse os Trekan-
tområdet.

Trafik, tekniske anlæg og 
støj/Kollektiv trafik
5.2.1	Den	kollektive	trafik Tilslutter	os	retningslinje	

for at tilpasse os Trekan-
tområdet.

Trafik, tekniske anlæg og 
støj /Højspændingsanlæg 
og antennemaster

5.6.1.1	Højspændingsan-
læg	i	Haderslev	Kommune

Ændret grundlag for kort-
udpegning

Tilslutter	os	retningslinje	
for at tilpasse os Trekan-
tområdet.
Konsekvenszone		ændret	
efter	ny	vejledning

Trafik, tekniske anlæg og 
støj /Olie- og gasanlæg
5.7	Olie-	og	gasanlæg	

Delvis	tilføjelse	af	retning-
slinje

Delvis	tilføjelse	af	retning-
slinje
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Trafik, tekniske anlæg og 
støj/Forsyningsanlæg i 
Haderslev Kommune 
5.9.1	Forsyningsanlæg Delvis	tilføjelse	af	ny	ret-

ningslinje

Tilføjelse	i	kortudpegning	

Indsat	retningslinje	for	
eksisterende	arealudlæg	
til energiforsyningsan-
læg,	for	administration	af	
regnvand i nye boligom-
råder	og	for		fastlæggelse	
af forsyningsområder i 
overensstemmelse med 
varmeplanen.

Trafik, tekniske anlæg 
og støj/Forsvarsanlæg i 
Haderslev Kommune
5.10.1	Omfang	og	place-
ring	af	Forsvarets	anlæg

5.10.2 Flysikkerhed i Had-
erslev Kommune

Tilretning af arealudpeg-
ning 

Delvis	ny	retningslinje	
Ændret kortudpegning

Udpegning	af	Forsvarets	
øvelsesterræn	v/	Vester-
skov er tilrettet. 

Indsat	retningslinje	vedr.	
gener fra belysning og 
trafikafvikling.

På	kortet	udvides	buffer-
zone	fra	12	til	15	km	jf.	
Vejledingen	om	planlægn-
ing for tilladelse til opstill-
ing	af	vindmøller	og	LBEK	
nr.	1036	af	28/08/2013	
om luftfart

Trafik, tekniske anlæg og 
støj/Støjforhold 
6.1.2.1	Arealer	til	støjføl-
som	anvendelse	–	Haders-
lev Kommune

Ny	retningslinje Retningslinjen	sikrer	at	
Forsvarets	øvelsespladser	
og	skyde-	og	øvelsesom-
råder	kun	må	ændres	med	
Erhvervs-	og	Vækstminis-
terens tilladelse.

Klima/ tilpasning til kli-
maændringer
7.2.2 Håndtering af tag- 
og	overfladevand

Delvis	ændret	retninglinje Retningslinjen	er	blødt	op,	
således at den rekreative 
værdi	tilgang	er	udtrykt	i	
en handling og ikke som 
krav	i	en	retningslinje
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Klima/tilpasning til kli-
maændringer
7.2.3	Minimumskoter	for	
byggeri- Haderslev Kom-
mune

Tilføjes/konkretiseres Der	tilføjes	en	mulighed	
for at fravige minimum 
koterne	i	særlig	tilfælde,	
hertil skal der laves en 
konkret vurdering.

Det konkretiseres at 
bygherre	skal	godt	gøre	at	
der	ikke	sker	oversvøm-
melse på bebyggelsen og 
ikke stedet som helhed.

Kystbeskyttelse Delvis	ændret	mål Der åbnes op for etable-
ring af hård kystsikring.
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•	 Indledning:	Forklaring	af	sammenhæng	mellem	Planstrategi	og	kommuneplan

•	 Om kommuneplanen,	mål,	retningslinjer	og	udpegninger,	tematiske	kort,	
planloven,	planhieraki,	forhold	til	anden	planlægning,	forslag	til	ændring	af	plan-
loven:	Forklaring	af	Kommuneplan	2017	og	den	planmæssige	sammehæng	den	
indgår i

•	 Trekantområdet, Trekantområdets hovedstruktur: Introduktion til Trekan-
tområdet 

•	 Byerne: Introduktion til byerne i Trekantområdet

•	 Bymiljø:	Fokus	på	bæredygtighed	og	levende	byer

•	 Arkitektur – Haderslev Kommune: Fokus på kvaliteten af de fysiske omgivel-
ser i HK 

•	 Arealer til byudvikling: Strategisk mål for byudvikling i Trekantområdet

•	 Kultur: Overordnet afsnit for Trekantområdet, samt afsnit kultur-Haderslev.

•	 Turisme:	Overordnet	afsnit	for	Trekantområdet,	redegørelse	for	turismestrategi	
i HK

•	 Sejlads- Hadeslev kommune:	Delvis	ny	redegørelse	sejladsvandløb
 
•	 Trekantområdets natur- og kystområder:	Afsnittet	tjener	formålet	at	forene	

kommunernes	udviklingsretning	mht.	at	udvikle	(forbedre	adgang	og	ophold)	
natur- og kystområderne som ramme for sunde aktiviteter og friluftsliv.

•	 Trafik	og	tekniske	anlæg:	Om Trekantområdets infrastruktur

•	 Veje:	Overordnet	om	infrastruktur	og	trafik

•	 Havneanlæg:	Om	planlægning	for	godstransport	via	havne

•	 Lufthavn:	Der	arbejdes	for	at	Vojens	lufthaven	indgår	i	Trekantsområdets	in-
frastruktur

•	 Vindmøller: Overordnede mål for vedvarende energi i Trekantområdet

•	 Højspændingsanlæg og antennemaster: Overordnet om emnet

•	 Stilleområder: Èn	udpegning	i	Haderslev	Kommune,	ingen	retningslinjer

•	 1.2.1 Byudviklingsområder - Indholdet er omfattet af planloven.
•	 1.2.3	Byudvilking	-	Landsbyer	og	landområder	-	jordbrugsparceller
•	 1.3.4 Kulturarv	-	Indholdet	findes	andre	steder	i	KP	17.
•	 1.4.3 Forbud	mod	blandet	bolig	og	erhverv	i	erhvervsområder	-	Retningslinjens	

bestemmelser	er	omfattet	af	bestemmelserne	i	hvert	enkelt	rammeområde.	Ad-
ministrationspraksis er den samme.

•	 1.4.4 VVM-pligtige	virksomheder		-	Retningslinjens	indhold	er	omfattet	af	VVM-
lovgivningen.	Administrationspraksis	er	den	samme.

•	 1.4.5	Særligt	energiproducerende	og/eller	energiforbrugende	virksomheder	-	
Retningslinjen	er	ikke	bindende,	derfor	har	det	ingen	planjuridisk	betydning	at	
den udgår. 

•	 1.6.1 Større	offentlige	servicefunktioner	-	Udgår	for	at	tilpasse	os	Trekantområ-
dets	retningslinje.

•	 1.6.2 Skoler	og	daginstitutioner	-	Udgår	for	at	tilpasse	os	Trekantområdets	ret-
ningslinje.

•	 1.6.3	Plejecentre,	ældreboliger	i	tæt	plejemiljø,	daghjem	og	dagcentre	-	Udgår	
for	at	tilpasse	os	Trekantområdets	retningslinje.

•	 2.1.1	Vejnettet	–	Ikke	længere	relevant	for	KP,	omfattet	af	anden	lovgivning.	
•	 2.3.1	Forbedring	af	trafiksikkerheden	–	sikres	i	trafiksikkerhedsplanen
•	 3.3.1 og 3.3.6	Opsætning	af	nye	master	–	Sikres	i	anden	lovgivning.

•	 4.1.1	Turisme	og	kulturarvstrategien	–	Ikke	længere	relevant.	
•	 4.2.1 Sommerhusområder	–	Dele	af	retningslinjen	er	udtaget	for	at	tilpasse	ret-

ningslinjen	til	Trekantområdets.
•	 4.2.2	Udlæg	af	nye	sommerhosmårder	ved	landsplandirektiver	–	Tilføjet	som	

redegørelse.	
•	 4.4.2	Lystfiskesøer	–	Omfattet	af	anden	lovgivning
•	 4.6.1 Lystbådehavne	og	4.6.2	Nye	arealudlæg	til	lystbådehavne	–	Store	dele	af	

retningslinjerne	er	udtaget	for	at	tilpasse	retningslinjen	til	Trekantens.
•	 5.5.1	Alsidigt	dyre-	og	planteliv	–	Ikke	længere	relevant	for	KP,	omfattet	af	an-

den lovgivning. 
•	 5.5.2	Bæredygtighed	–	Omfattet	af	anden	lovgivning.
•	 5.5.3	Vedligeholdelse	af	vandløb	–	Omfattet	af	anden	lovgivning.	
•	 5.6.3 Regionplantillæg	for	husdyrbrug	–	Ikke	længere	lovpligtige	kommuneplan-

tillæg
•	 6.2.1	Kulturhistorie	–	Udgår	for	at	tilpasse	os	Trekantområdets	retningslinje.	
•	 6.3.1	Kulturhistorie	–	Udgår	for	at	tilpasse	os	Trekantområdets	retningslinje.
•	 6.3.2	Værdifulde	kulturmiljøer	–	Udgår	delvist	for	at	tilpasse	os	Trekantområdets	

retningslinje.
•	 6.5.1	Kulturhistorie	–	Udgår	for	at	tilpasse	os	Trekantområdets	retningslinje-

overført	til	4.2.1	
•	 6.6.1	Kulturhistorie	–	Udgår	for	at	tilpasse	os	Trekantområdets	retningslinje-	

overført	til	4.2.1

•	 6.6.3 Supplerende	bygningsregistrering	–	Tilføjet	som	faktaboks

Nye afsnit Retningslinjer	fra	KP13,	der	udgår
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Ændringer i areal anvendelsen
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Bevtoft

Aarøsund

Vojens

Haderslev

Gram

Starup

Hoptrup

HammelevArnum

Over Jerstal
Marstrup

Nustrup

SommerstedFole Fjelstrup

Hejsager

Halk
Vedsted

Kelstrup 
Strand

Skovby

Lerte

Maugstrup

Oksenvad

Flovt Strand

Store Anslet

Sønderballe Strand

Sandersvig

!( Tilføjede rammer

!( Udtagne rammer
Fredsted
Boligområde (10.12.BO.12): Nyt udlæg: 12,7 ha
Rekreative formål  (10.12.RE.08): Nyt udlæg: 17,2 ha
Rekreative formål  (10.12.RE.09): Nyt udlæg: 17,5 ha

Gram
Rekreative formål (12.10.RE.05) : Nyt udlæg: 6,1 ha
Rekreative formål (12.10.RE.06) : Nyt udlæg: 3,1 ha
Rekreative formål (12.10.RE.07) : Nyt udlæg: 19  ha

Haderslev, Erlev Bjerge
Boligområde (10.11.BO.17): Udtaget areal: 13,7 ha

Haderslev, Knavvej
Rekreative formål (10.11.RE.05), 
eksisterende kolonihaver: 0,8 ha

Sommersted
Offentlige formål (14.10.OF.02): Udtaget areal: 0,5 ha

Gammelbro Camping
Udvidelse af en eksisterende 
ramme (22.40. RE.01) til camping
Nyt udlæg: 11,6 ha

Nustrup
Erhvervsområde (20.10.EH.04): Udtaget areal: 2,8 ha

Kort	over	tilføjede	og	udtagne	rammer
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Kort	over	rammer		med	ændret	anvendelse
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Bevtoft

Aarøsund

Vojens

Haderslev

Gram

Starup

Hoptrup

HammelevArnum

Over Jerstal
Marstrup

Nustrup

SommerstedFole Fjelstrup

Hejsager

Halk
Vedsted

Kelstrup 
Strand

Skovby

Lerte

Maugstrup

Oksenvad

Flovt Strand

Store Anslet

Sønderballe Strand

Sandersvig

!( Rammer med ændret anvendelse

Skrydstrup
Ændret fra Landområde (11.40.LA.01) 
til Erhvervsområde  (11.12.EH.05)

Haderslev, Humlehaven
Ændret fra Rekreative formål (10.11.RE.02) og 
Boligområde (10.11.BO.06)
til Rekreative formål 
med mulighed for etablering af MTB-bane (10.11.RE.06) 

Haderslev, Kløften
Ændret fra Centerområde (10.10.CE.06), 
Offentlige formål (10.10.OF.03)
og Boligområde (10.13.BO.06) 
til Rekreative formål  (10.10.RE.04) 

Sandersvig
Ændret fra Rekreative formål (21.40.RE.02)
til Rekreative formål 
med mulighed for feriecenter (21.40.RE.03)

Marstrup
Ændret fra Offentlige formål (17.10.OF.01) 
til Boligområde  (17.10.BO.06)

Simmersted
Ændret fra Blandet bolig- og erhvervsområde (14.25.BE.01) 
til Offentlige formål  (14.25.OF.01)

Haderslev, Syd
Ændret fra Offentlige formål (10.11.OF.05)
til Offentlige formål  (10.11.OF.06)

Fredsted
Ændret fra Offentlige formål  (10.12.OF.04)
til Boligområde (10.12.BO.11),
Rekreative formål (10.12.RE.07) og 
Rekreative formål (10.12.RE.08)



Teknik	og	Miljø	
Simmerstedvej	1A,	1	sal
6100 Haderslev
Kommuneplan@haderslev.dk


