Forslag til Kommuneplan 2021 er nu i høring.
Stevns Kommune har den 4. marts 2021 besluttet at sende ”Forslag til kommuneplan 2021” i 8 ugers høring, hvor du har
mulighed for at komme med bemærkninger. Kommuneplanen er digital, og du kan finde den på stevns.dk.
Kommuneplanen er i høring fra d. 8. marts 2021 – 3. maj 2021.
Kommuneplaner sætter rammerne for kommunens fysiske udvikling, og udlægger blandt andet arealer for boligområder,
detailhandel, erhverv og kommunens grønne og rekreative områder. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og du kan
se en oversigt over de ændringer der er foretaget i forhold til den gældende kommuneplan, på den digitale Kommuneplans forside.

Digitale borgermøder
Der afholdes to borgermøder om kommuneplanen, og de vil begge to foregå digitalt. De to møder vil være inddelt temavis, med hver tre moduler. Hvert modul afsluttes med en spørgsmålsrunde
Møderne vil blive afholdt hhv. tirsdag d. 13. april og onsdag d. 14. april, begge dage kl. 19-20.30.
Temaer for møde 1, 13. april kl. 19-20.30: Bosætning + Natur
Temaer for møde 2, 14. april kl. 19 – 20.30: Klima og miljø + Erhverv
Link til møderne vil blive offentliggjort på stevns.dk, og på kommunes Facebook-side.

Indgiv et høringssvar:
Har du kommentarer, indsigelser eller forslag til ændringer kan du indgive et høringssvar på kommunes hjemmeside.
Du kan indgive et høringssvar på stevns.dk. Under fanen ”Om Kommunen” kan du vælge Høringer & Offentliggørelser, og
indgive et høringssvar til Kommuneplanen 2021
Alle høringssvar bliver samlet og behandlet, efter høringen er endt. Vær derfor opmærksom på at dit høringssvar, samt
navn og adresse vil være offentlig tilgængelig efter høringsperioden er endt.
Vi skal have dit høringssvar senest mandag d. 3. maj 2021.

Miljøvurdering:
Stevns Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021 jf. Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter. Miljøvurderingen er offentliggjort sammen med planforslaget, og følger planforslagets høringsfrist.

Spørgsmål kan rettes til:
Louise Halkjær Pedersen
Kommuneplanlægger
Udvikling & Erhverv
Stevns Kommune
Politik & Borger
udvikling@stevns.dk
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