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Plan og By Teknik og Miljø 
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget 
 
Et flertal i Horsens Byråd har vedtaget Kommuneplan 2017 endeligt på møde den 26. februar 
2018. Byrådet har ligeledes fastholdt miljøvurderingen af forslag til Kommuneplan 2017 og 
vedtaget en sammenfattende redegørelse. 
 
Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøvurdering kan ses på 
http://kommuneplan2017.horsens.dk 
 
På baggrund af høringssvar til kommuneplanforslaget, besluttede byrådet at indarbejde en 
række mindre ændringer og rettelser i kommuneplanen i forhold til vejnet, cykelstier, rekreative 
stier, bymønster, tekniske anlæg, husdyrbrug, landsbyer, lavbundsarealer, natur, økologiske 
forbindelser, landskab, produktionserhverv, detailhandel, samt tekniske tilretninger. 
 
Da du / I har afgivet høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017, får du / I dette brev og et 
samlet notat, hvor det fremgår, hvordan Horsens Byråd har behandlet alle høringssvar. Det 
enkelte høringssvar og behandlingen af det kan findes ved at følge den nummerering, det har 
fået tildelt i notatet.  
 
Kommuneplanens retsvirkninger 
Kommuneplan 2017 er offentligt bekendtgjort den 6. marts 2018. Kommuneplanen 
offentliggøres i henhold til Bekendtgørelse om lov om planlægning.  
 
Ifølge § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzone modsætte sig udstykning og 
bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog 
ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af detaljeret byplanvedtægt eller en 
lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. 
 
Ifølge § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder 
modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller 
ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i 
kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i 
kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan 
eller en byplanvedtægt. 
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Klagevejledning 
Med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 er der foretaget en afgørelse, der kan 
påklages. Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. 
Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige 
tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.  
 
Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig 
interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. 
 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen 
udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse 
hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, 
der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 
1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er 
ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din 
anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 
måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 
62. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Charlotte Lorentzen 
Planlægger 
 


