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Indkaldelse af idéer og forslag til udvidelse af ramme til rekreative formål, Bækkelunden
Horsens Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg for et nyt rekreativt område i Dagnæs.
Området ligger mellem Bjerrevej, Vibevej og Rypevej, og afgrænses mod syd af Dagnæs Bæk
og et boligområde ved Lollandsgade.
Det meste af området er en gammel losseplads, og er i dag omfattet rammen HR.01.G.2, der
udlægger det til rekreative formål.
Horsens Kommune ønsker at omdanne området til en attraktiv grøn bypark, og vil igangsætte
lokalplanlægning for dette formål.
I forbindelse med den indledende planlægning, ønsker Horsens Kommune at udvide
gældende ramme til at omfatte Dagnæs Bæk, der i dag ligger udenfor den rekreative ramme,
da det vil være naturligt at se områderne som en helhed.
Området er angivet på kortet herunder.
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Den gældende ramme HR.01.G.2 udlægger stedet til rekreativt område, som bypark med
tilhørende bygningsmæssige faciliteter. Arealet langs Dagnæs Bæk, der ønskes optaget i
rammen, ligger i dag uden en ramme, hvorfor kommunen indkalder til idéer og bemærkninger
til den påtænkte udvidelse.
Din mulighed
Hvis du har ideer og forslag til, hvad planlægningen skal indeholde, er du velkommen til at
sende disse til Horsens Kommune. Dette kan ske ved at sende det til:
planogby@horsens.dk
Det videre forløb
Indkomne ideer og forslag vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde.
Første led i planlægningsprocessen er denne to ugers idéperiode fra den 21. februar til den
7. marts 2017, hvor interesserede har mulighed for at komme med ideer og forslag til den
videre planlægning.
Herefter bliver der udarbejdet et lokalplanforslag med et tilhørende forslag til
kommuneplantillæg. Når Byrådet har vedtaget planforslagene, bliver de sendt i offentlig høring
i mindst 8 uger. Her får borgerne igen mulighed for at komme med bemærkninger. Derefter
tager Byrådet stilling til, om forslagene kan vedtages endeligt.
Lovgivningen
Efter planloven kan Byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af et
kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en Planstrategi, og de er af væsentlig
karakter, skal Byrådet indkalde offentlighedens forslag og idéer til planlægningen før
udarbejdelsen af et planforslag. Det sker i en såkaldt forudgående offentlig høring efter
planlovens § 23 c. Mindre ændringer til kommuneplanen kan gennemføres uden forudgående
offentlig høring.
Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte sagsbehandler
Helene Mai Krusborg på tlf. 7629 2595.
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