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Forord
Det går stærkt i Kolding kommune, og der

Fokusområderne handler både om at holde

er gang i byggekranerne. Gennem de sidste

fast i væksten, ved at skabe de bedste ram-

fire år er der bygget 910 boliger i Kolding by,

mer for erhvervslivet og holde fast i visioner-

opført 202 boliger i resten af kommunen og

ne, ved at vise, at vi står for design og god

ombygget og udvidet veje for ca. 200 mio. kr.

arkitektur. Samtidig er der fokus på de mere

Landets største naturpark – Naturpark Lille-

bløde værdier, der blandt andet handler om

bælt, er en realitet. Der er afsat ½ mia. til en

at skabe rammer for fællesskaber og plads

ny marina og et nyt byområde: Marina City, i

til alle, gennem den måde vi planlægger bo-

den sydlige del af fjorden, og der er godkendt

liger og boligområder på. Ligeledes skal det

helhedsplan for Kolding by samt udviklings-

grønne mere ind i byen, og vi skal alle steder

planer for Vamdrup og Lunderskov. I Chri-

værne om den biologiske mangfoldighed.

stiansfeld er der lavet en plan, som er vores
udgangspunkt for at sikre og bevare vores
fælles unikke verdensarv. Der sker meget, og
der vil ske meget, også over de kommende år.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
Birgitte Kragh, formand

Plan, Bolig- og Miljøudvalget har prioriteret
fire fokusområder, der tilsammen sætter retningen for udviklingen af kommunens rammer
for erhverv, boliger og miljøet i 2019-20:
•

Mere plads til natur

•

Varieret boligudbud

•

Den attraktive by

•

Erhvervsvækst og grøn omstilling
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Den overordnede politik
Hele Kolding Kommune vil være en attrak-

7. Bæredygtig energi

tiv og udviklingsorienteret bosætnings- og

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

vækstkommune. Dette vil vi opnå ved at sikre

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

de overordnede rammer gennem en proaktiv

12. Ansvarligt forbrug og produktion

og langsigtet planlægning og byudvikling.

15. Livet på land

Dog skal rammerne ikke være mere faste,
end at der er rum til de gode idéer, kreativ

Cirkulær økonomi, design og Borgerens

udfoldelse og mulighed for at uventede tanker

Centrum er centrale elementer. Design skal

kan blomstre op.

styrkes som konkurrenceparameter og cirkulær økonomi skal være en vækstmotor for

Væksten skal være bæredygtig – både øko-

virksomheder i Kolding kommune, hvorved

nomisk, socialt og miljømæssigt, således at

der skabes nye arbejdspladser med konkret

der skabes balance mellem erhvervslivets

værdi for mennesker og miljø.

vækstdagsorden, borgernes behov og naturog miljøbeskyttelse. Vi vil være med til at op-

Kolding Kommune er stolt af at være en

fylde FNs verdensmål, som skal løses inden

kommune med en værdifuld og alsidig natur,

2030, for på den måde at være med til at bi-

markante landskaber og smukke kyststræk-

drage til en bæredygtig udvikling i vores byer

ninger. Det kræver en bevidst og vedvarende

og samfund. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget vil

indsats at værne om dette og sikre borgere

gennem fokusområderne særligt være med til

og gæster adgang til disse fælles værdier.

at sikre verdensmål
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Sådan vil vi gøre det
Som kommune skal vi anlægge en helheds-

Vi skal holde hinanden op på at turde afprøve

tænkning, og tage udgangspunkt i de behov

nye veje og udfordre eksisterende vaner og

borgerne har, det sted de er i livet. Vi kalder

regler.

det Borgerens Centrum. Det kræver koordinering på tværs af medarbejdere, afdelinger

Udvikling skal tage udgangspunkt i geografi-

og forvaltninger, og det kræver dialog, invol-

ske områders styrker og autencitet – og gen-

vering og samarbejde med borgeren. Ligele-

nem inspiration, nationalt og internationalt,

des gælder det i forhold til virksomheder – her

skal vi turde tænke stort og ekstraordinært!

skal vi som kommune koordinere på tværs for
at sikre en målrettet og helhedsorienteret dia-

Som udvalg vil vi have udsyn og prioritere

log med virksomheder og investorer.

eksterne besøg, og vi vil invitere interessenter
ind til direkte dialog på vores udvalgsmøder.

Når vi kommunikerer, skal det være på et sprog
alle mennesker forstår, og som gør det gode og
bæredygtige valg nemt og enkelt at forstå.
Vi vil anvende designprocesser, når det giver
mening, og vi vil målrettet søge den gode
kvalitet.
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Attraktive byer
og bosætning
Byerne i Kolding kommune skal rumme noget

Vi skal styrke rammerne og muligheden for

for enhver smag – fra det travle byliv med

fællesskaber, når vi planlægger nye boliger

masser af mennesker og aktivitet til den stille

og boligområder. Vi vil arbejde for at skabe

hovedgade, hvor du måske møder én du ken-

de bedste rammer for liv mellem bygningerne,

der på vej hjem fra indkøb. Vi skal holde fast i

og vi vil have fokus på kollektive boformer.

Kolding by som dynamo for hele kommunen,

Det kan være boliger med flere generationer

men udvikle alle byer i kommunen, så de er

under samme tag, det kan være økofælles-

attraktive for borgere og gæster.

skaber med boliger og fælles landbrug, det
kan være, at vi skal sammentænke børneha-

Der skal være plads til alle – og det skaber vi

ver med seniorvenlige boliger. Kun fantasien

med byer i alle størrelser og med en bred vifte

sætter grænser.

af boliger, der matcher de forskellige behov, vi
har gennem livet.

Vi skal sørge for en strategisk byudvikling,
der skaber rammer for Det gode liv. Udover

Vi tager afsæt i det enkelte områdes styrke

at sørge for, at geografi og boformer matcher

og autencitet. Bynær natur, stier og grønne

behovene, handler det også om at forholde

områder understøtter Det gode liv og styrker

sig til de samfundsudfordringer vi står i. Det

bosætningen.

handler om at tænke flere formål sammen.
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At tænke god arkitektur, når vi klimatilpasser. At minimere sundhedsskadelige gener
fra trafikken, når vi bygger nyt i byen. Og at
tænke muligheder for fysisk aktivitet ind, når
vi laver nye byrum, for bare at nævne nogle
eksempler.
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Erhvervsvækst
Det lange perspektiv skal være i højsædet,

ser og konkurrenceevne går hånd i hånd med

når det handler om erhverv og bæredygtig

hensynet til klima og miljø.

vækst. Der skal være fokus på kvalitet og
langsigtede perspektiver – i såvel løsninger,

Vi skal have erhvervsområder, der bredt dæk-

som i den service, vi leverer.

ker virksomhedernes ønsker og vi skal sikre,
at ’varerne’ har kvalitet, og at det kan ses, at

Det handler både om at fastholde eksiste-

vi har fokus på design og god arkitektur. Vi

rende virksomheder ved at sikre attraktive

mener godt dette kan gå hånd i hånd med høj

udviklingsmuligheder, lige som det handler

service og løsningsorienteret dialog.

om at tiltrække nye virksomheder. Her vil vi
arbejde for at design og cirkulær økonomi
bliver vækstparametre, der kan mærkes. Vi vil
også samarbejde bredt omkring den grønne
omstilling, således at hensynet til arbejdsplad-
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Natur og landskaber
Naturen og landskabet har mange funktio-

Der er altså mange modsatrettede behov, der

ner. De bakkede marker, brede ådale og den

på bedste vis skal håndteres og balanceres.

smukke kyst giver storslåede naturoplevelser,

Det kan og vil vi i Kolding Kommune.

mulighed for at stresse af, at lade mentalt op
og for at være fysisk aktiv – fra en løbetur i
skoven til sejlads på fjorden. Det er med andre ord vigtigt, at vi har adgang til naturen tæt
på, hvor vi bor og til skovene og kysten.
Markerne giver os fødevarer, mens skovene
og naturen skal sikre den biologiske mangfoldighed, grundvandet og bidrage til at håndtere de udfordringer som klimaforandringerne
giver.
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Fokusområder 2019-20
Mere plads til natur
Vi vil have fokus på at sikre et grønt nærmiljø
for alle. Der skal mere grønt ind i byerne. I
forbindelse med byudviklingsprojekter, anlægsprojekter med mere vil vi sikre, at der

Mål 11 Gøre byer, lokalsamfund og bosæt-

skabes plads til naturen, samt at der skabes

telser inkluderende, sikre, robuste og bære-

sammenhæng mellem naturområder, så de

dygtige.

tilsammen danner et grønt netværk til glæde
for byens dyr, borgere og gæster. Vi vil også
gøre op med tanken om, at det kun er de
velfriserede græsplæner og rabatter, der dur.
Der ligger en anden kvalitet i det mere vilde
og mindre velplejede – her kan man med få

Delmål 15.5 Der skal tages omgående og væ-

greb få den biologiske mangfoldighed til at

sentlig handling for at begrænse forringelse

stige. Det være sig både på offentlige arealer

af naturlige levesteder, stoppe tab af biodi-

samt private arealer.

versitet og, inden 2020, beskytte og forhindre
udryddelse af truede arter.
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Varieret boligudbud
Der skal fokus på at sikre et mangfoldigt udvalg af attraktive boliger og boligområder for
alle gennem alle dele af livet – billige boliger,
eksklusive boliger, almene boliger og boliger

Delmål 11.3 Inden 2030 skal byudvikling

med fællesskabet som omdrejningspunkt.

gøres mere inkluderende og bæredygtig, og

Mulighederne skal findes i såvel Kolding by

kapaciteten til en inddragende, integreret og

som centerbyerne og de mindre landsbyer. Vi

bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i

skal have et socialt, økonomisk og miljømæs-

alle lande skal styrkes.

sigt bæredygtigt samfund med plads til alle
for øje – en kommune i balance.
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Den attraktive by
Kolding midtbys forskellige fyrtårne og funktioner skal udfylde hver deres roller for tilsammen at danne rygraden i en by, man gerne vil
bo i og besøge for at opleve et spændende

Mål 11 Gøre byer, lokalsamfund og bosæt-

byliv. Vi vil invitere borgerne ind i byen, så

telser inkluderende, sikre, robuste og bære-

byen bliver mødestedet, hvor livet udfolder sig

dygtige.

både i hverdagen og når særlige begivenheder viser byen fra sin bedste side.

Delmål 11.4: Indsatsen for at beskytte og be-

Som kommende fyrtårne er der en række

vare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

uforløste potentialer, der skal fokus på: ’Kolding Å’, Kolding Havn, Banegårdspladsen,
Campusområdet med flere. Vi skal vise, at vi
er en designby. Det betyder blandt andet, at
der skal holdes fast i, at vi vil den gode arkitektur i bybilledet samt ved ankomst til vores

Delmål 12.2 Inden 2030 skal der opnås en

by.

bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse
af naturressourcer.
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Erhvervsvækst og grøn omstilling

Delmål 7.2 Inden 2030 skal

For at sikre at såvel eksisterende virksomhe-

andelen af vedvarende energi

der som potentielle fremtidige virksomheder

i det globale energimix øges

slår rod og kan udvikle sig i Kolding kommu-

væsentligt.

ne, skal vi have ’alle varer’ på hylderne, det
vil sige erhvervsområder, der bredt dækker

Delmål 8.4 Frem til 2030 skal

virksomhedernes ønsker – såvel indholds-

den globale ressourceeffekti-

mæssigt som geografisk.

vitet inden for forbrug og pro-

Vi skal også være en proaktiv partner og

duktion løbende forbedres,

initiativtager i den grønne omstilling. Vi skal

og det skal bestræbes at afkoble økonomisk

bevæge os væk fra en økonomi, der er af-

vækst fra miljøforringelse i overensstemmelse

hængig af de fossile energier som kul, gas og

med de 10-årige Rammeprogrammer for bæ-

olie til en mere grøn og ressourceeffektiv øko-

redygtige forbrugs- og produktionsmønstre,

nomi, der anvender vedvarende energi.

med de udviklede lande i spidsen.
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