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230 Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring
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Resumé
Politik & Borger har sammenfattet de forskellige inputs fra brugerinddragelsen, borgermødet
og de politiske drøftelser i forskellige scenarier, der skal munde ud i en helhedsplan for hele
området omkring hallerne. AET bliver fremlagt scenarierne på mødet og skal drøfte og komme
med input til disse samt til det videre arbejde med helhedsplanen.
Indstilling
Politik & Borger indstiller til AET; at
1. komme med input til de tre scenarier
2. tage stilling til den overordnede vision for området
Beslutning
Drøftet.
Sagsfremstilling
I løbet af december 2018 blev der afholdt 3 workshops med de brugere og foreninger, der er
aktive i hallerne og på området omkring. I januar 2019 var AET og halinspektørerne på
inspirationstur på Sjælland, hvor man blandt andet så på haller, udendørs idrætsfaciliteter og
skydeanlæg. Der blev afholdt et borgermøde i Stevnshallen i februar 2019, der omhandlede
både den nye hal og området omkring hallerne. AET har på udvalgsmøderne i foråret 2019
drøftet inputs fra inddragelsesprocessen, hvor man blandt andet fastlagde hallens placering på
området. Efterfølgende har der været en proces med lokalplan og kommuneplantillæg og der
er gennemført en entreprisefase for byggeriet af den nye Stevnshal, der forventes at stå
færdig i 2021.
Politik & Borger har sammenfattet de forskellige inputs fra brugermøderne, borgermødet og de
politiske drøftelser, samt resultaterne af lokalplanlægningen og projektering af hallen i 3
mulige scenarier, der skal munde ud i en helhedsplan for hele området omkring hallerne. AET
bliver fremlagt scenarierne på mødet og skal komme med input til disse og til det videre
arbejde med helhedsplanen. Det er vigtigt, at AET i drøftelserne tager sigte mod en overordnet
og fremtidig vision for området.
Dette er AETs første behandling af helhedsplanen. Planen kommer på AET igen på
udvalgsmødet i december 2020 og forventes vedtaget primo 2021.
Lovgrundlag
Planloven
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for budgettet
Historik
December 2018, 3 workshops med brugere og foreninger
23. januar 2019, inspirationstur med AET og halinspektørerne
13. februar 2019, borgermøde i Stevnshallen

Sidetal: 2
17. maj 2019, workshop med ungerådet
27. november 2019, Lokalplan 193 og kommuneplantillæg nr. 8 vedtages
11. august 2020, AET beslutter hvilket firma der skal opføre den nye Stevnshal
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