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Vejdirektoratets bemærkninger til Stevns Kommunes Planstrategi 2020
Vejdirektoratet har den 3. februar 2020 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Stevns Kommunes Planstrategi 2020. Idéer, forslag og kommentarer til planstrategien kan sendes til Stevns Kommune i perioden frem til den 30. marts 2020.
Planstrategien er af interesse for Vejdirektoratet – som statslig sektormyndighed på vejområdet –
idet strategien er ”optakten” til den kommuneplanrevision, som Stevns Kommune skal lave i løbet
af 2021.
Til orientering kan det allerede nu oplyses, at Vejdirektoratet i forbindelse med kommuneplanrevisionen vil have særligt fokus på de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som har betydning for de statslige vejinteresser i Stevns
Kommune. Det handler i særdeleshed om de krav til kommuneplanlægningen, som fremgår i oversigtens afsnit 4.2 ”Trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg”, og som vedrører følgende temaer i
kommuneplanforslagets hovedstruktur og retningslinjer:
 Det overordnede vejnet (det eksisterende og det planlagte samt arealreservationer hertil) –
herunder også stier.
 Byvækstområder og disses eventuelle adgang til eller i nærheden af det overordnede vejnet.
 Placering af transporttunge erhverv.
 Lokale projekter, som forudsætter vejadgang til det overordnede vejnet.
 Skovrejsningsområder nær det overordnede vejnet.
 Vindmølleområder nær det overordnede vejnet.
Vejdirektoratet har gennemgået den foreliggende planstrategi og har noteret sig, at Stevns Kommune har besluttet at foretage en fuld revision af den gældende kommuneplan med fokus på kommunens visioner, ambitioner og mål.
Vi har desuden noteret os, at Stevns Kommune i planstrategiens afsnit ”Udsyn og innovation” beskriver de forventede positive effekter af en mulig fremtidig ny statsvej i kommunen, som kan forbinde Stevns med Sydmotorvejen. Stevns Kommune skal i den forbindelse være opmærksom på,
at der endnu ikke er truffet politisk beslutning om at anlægge en sådan statslig vejforbindelse til
Stevns. Lige nu pågår der en VVM-undersøgelse af en sådan ny vejforbindelse. Resultaterne af
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undersøgelsen forventes at foreligge i første halvår af 2021. Når VVM-undersøgelsen er gennemført med en afsluttende offentlig høring, udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til Transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til, om projektet skal gennemføres via en
anlægslov.
Vi har herudover ikke umiddelbart noteret os forhold i relation til statsvejnettet, som vi finder anledning til at bemærke på nuværende tidspunkt. Vejdirektoratet imødeser Stevns Kommunes tilvejebringelse af forslag til ny kommuneplan.
Afsluttende bemærkninger
Vejdirektoratet opfordrer til en tidlig dialog om planlægningsmæssige forhold i Stevns Kommune,
såfremt der i forbindelse med det videre arbejde med kommuneplanrevisionen findes at være forhold i relation til statsvejnettet, som med fordel kan drøftes og afklares inden offentliggørelsen af
kommuneplanforslaget.
Undertegnede sagsbehandler kan i den forbindelse kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2939 eller på
e-mail rsw@vd.dk.
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