
Samfundet bevæger sig 
– og det gør vi også

v. Teknik & Miljødirektør Michael Sloth



Vi vil gerne have jer med
Hvordan sikrer vi bosætning med kvalitet? Hvad kan vi sammen gøre for klimaet?

Hvad er natur-kvalitet for dig?Hvad er en levende by for dig?



Link til den kommende kommuneplan

https://kommuneplan2021.vejle.dk/



Megatrends
- er blevet hverdag

Digitalisering

Globalisering

Økonomi



Vi søger (også) andre værdier
- Kan vi se i vores dagligdag



Aarhus +15,5%

Vejle +17,%

Lolland +27,6%

København +29,8%



Men hvordan går det så…?
- Det har vi spurgt den danske befolkning om



Post Covid: fremtidens 
måde at arbejde på er 
her allerede



Ændrede 
arbejdsmønstre



Medfører nye drømme…



Og nye muligheder…



Hvor kommer tilflytterne fra? 2010-2020
- Og hvor flytter vores borgere hen?



Bosætningsanalyse
Kort fortalt

Vores befolkning bliver stadig ældre
Andel af børn og unge bliver mindre.
Andel i arbejdsstyrken bliver mindre.
Andel af ældre vil blive markant større

Vi kan komme til at mangle hænder
Vejle Kommune får flere arbejdspladser. 
40 % af Vejles virksomheder ønsker kommunalt 
fokus på arbejdskraft (1. prioritet.). 
(DI’s erhvervsmåling 2020)

Vi kan fastholde borgere fra de største byer
Stor nettotilflytning fra nabokommunerne
Mindre netto-tilflytning fra både København og 
Odense.
Netto-fraflytning fra Aalborg og Aarhus. 



Hvad flytter danskerne efter i 2021?

Imageanalysen 2021

Hvad har betydning 
for et kommende
valg af bolig og 
boligområde?



Detailhandel: 
Vores måde at handle 
på forandres hastigt



Én ting er 
nethandel…



Noget andet er teknologien



Hvad betyder det for vores byer i 
fremtiden – hvordan sikrer vi byliv?



Hvorfor snakke om byliv?

Imageanalysen 2021



Derfor snakker vi om byliv!



Klima: historisk krise og 
historiske muligheder
#klimapartnerskaber



Hvorfor skal vi bekymre os om det?





Hvilke muligheder er der?

”



Hvilke muligheder er der?

Klima og grøn omstilling

• 12 % er ovevejende enige/helt enige 
i at Vejle Kommune gør en særlig 
indsats for den grønne omstilling og 
går forrest på Klimadagsordenen.

Imageanalysen 2021



Hvordan skal vi arbejde med det?

Kilde: Danmarks naturfredningsforening 



Livskvalitet: Aldrig har 
der været større 
efterspørgsel på 
naturens kvaliteter



Rekreativt

40 procent af danskerne har brugt naturen mere det 
sidste år end før Corona-krisen, og knapt 9 ud af ti vil 
blive ved med det. Især de yngre er vilde med at 
komme ud. Det viser en ny Gallup-undersøgelse 
foretaget på vegne af Friluftsrådet.

”



Biodiversitet



Megatrend i miniformat…



Men hvad siger folk så om Vejle og naturen?

Imageanalysen 2021



Hvad skal man gøre…

I en dansk IPBES-rapport fra 2020:

Vi skal etablere større 
sammenhængende naturområder og 
lave naturgenopretningsprojekter



Hvad skal man gøre…

… og der er jo også mulighed for at 
vi hver især gør en indsats…



Hvad er en kommuneplan?



https://kommuneplan2021.vejle.dk/



Hvad er en kommuneplan?
• Kommuneplanen er den samlede plan for hele 

kommunens fysiske udvikling i den næste 12 års 
periode. 

• Kommuneplanen revideres som udgangspunkt 
hvert 4. år. 

• I kommuneplanen kan du finde vision, mål 
strategier, retningslinjer og rammer for 
arealanvendelsen i kommunen - både i byerne og i 
det åbne land. Kommuneplanen udlægger rammer 
for den fremtidige udvikling og udgør 
administrationsgrundlaget for en række 
sektorlovgivninger.

- Og kan findes i en ”pixiudgave” på hjemmesiden 



Hvorfor planlægning? 
Lovgivning og planhierarki

‘Vejle med Vilje’
Planstrategi - Strategisk

Kommuneplan – Rammer

Helhedsplaner / byvisioner
Lokalplan – Bestemmelser



Hvorfor planlægning? 
Udvikling, investering, skabe muligheder…



Kommuneplanen 
Fælles med trekantområdet

1. Den åbne, grønne storby - midt i Danmark 
2. Byerne – drivkraften for udviklingen
3. Det åbne land - sammenhæng og balance
4. Turisme, kultur og fritidsliv
5. Høj mobilitet og bæredygtig energiforsyning
6. Miljøforhold 
7. Klima



Kommuneplanen
Planstrategiens temaer og dogmer brugt 
i fordebatten til Kommuneplanen…

Vejle

Børkop

Egtved

Give



Kommuneplanen
Den lokale del for Vejle Kommune

Vision, mål og strategier

Kommuneplan 2021-2033

Afsnit

”Grundfortællinger”



Kommuneplanen
Den lokale del for Vejle Kommune

Hovedstruktur og retningslinjer

Kommuneplan 2021-2033

Afsnit

”Retningslinjer”



Kommuneplanen
Den lokale del for Vejle Kommune

Kommuneplanrammer

Område

”Gældende rammer”



• Principper for fortætning af bymidterne og mindre grundstørrelser

• Omfordeling af arealer til byudvikling

• Revision af midtbystrategien

• Udpegning af områder forbeholdt produktions-og 
transportvirksomheder

• Nye afsnit om grøn omstilling

• Retningslinje for lokalisering af større solcelleanlæg

• Udpegning af områder i risiko for oversvømmelse og erosion

• Strategisk landsbyplanlægning

• Revision af landskabsudpegninger på baggrund af en 
landskabskortlægning.

• Udpegning af nye skovrejsningsområder

• Revision af udpegninger af potentiel natur

Væsentligste ændringer i kommende 
forslag til kommuneplan
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