
 

 

Høringssvar   Udkast ver. 5, 4. november 2013 
Forslag til Kommuneplan 2013 for Ringsted Kommune 
 
Fra Landsbyforum, 5. november 2013 
 

Indledning 
 
Forslag til Kommuneplan 2013 er generelt udformet i retning af byen Ringsted. Den 
befolkningsmæssige fordeling mellem by og land ligger på omkring 62/38%, Det er Landsbyforums 
opfattelse, at kommuneplanen generelt ikke tilgodeser kommunens landsbyer og landområder i 
overensstemmelse med dette forhold. Set fra alle lokalrådene i kommunen er det ikke god politik 
at politikere og byråd gentagne gange fremhæver, at kommunen vægter byen og landet lige højt, 
når kommuneplanen i sit indhold klart formulerer det modsatte, herunder: 

 Forringer og udelader områder, der efter høring i forrige kommuneplan 2009 blev vedtaget 
på basis af relevante høringssvar. Dette viser klart, at byrådet og alle politikere enten ikke 
har læst forvaltningens oplæg eller blankt godkender forringelser og udeladelser. 

 Der satses kun på Ringsted By i den fremadrettede bosætning i kommunen på trods af at 
landområderne omfatter langt størstedelen af bosætningsmulighederne. 

 Byrådet vægter ikke fremadrettet ressourcestærke tilflyttere og borgere i landområderne, 
selvom disse kan bidrage mere til kommunekassen end mange arbejdspladser i byen. 

 Byrådet og kommuneplanen er med til at skabe endnu større afstand mellem ”byen” og 
”landet” ved konstant at nedprioritere investeringer i bedre forhold i landsbyerne. 

Landsbyforum og kommunens 10 lokalråd er af den overbevisning, at kommuneplanen og dermed 

forvaltning og byråd ikke er i overensstemmelse med borgerne i landområderne. En hensyntagen 

til dette misforhold ønskes medtaget i den endelige udformning af kommuneplan 2013.  

Landsbyforum og lokalrådene er af den opfattelse, at kommuneplanen bør gå om, idet der er 

fundet væsentlige fejl i indholdet, dels som følge af tidsmæssige ændringer i lokale forhold de 

seneste ca. 4 år og dels som følge af genbrug fra tidligere KP2009 - såvel forslaget som vedtaget 

version. Her tænkes bl.a. specifikt på de kort i rammer for lokalområderne, der trods godkendte 

indsigelser i forslag til Kommuneplan 2009 er blevet genbrugt i Kommuneplan 2013. En fejlretning 

ved hjælp af tekniske ændringer i forvaltningen giver ingen garanti for at alle fejl bliver opdaget og 

rettet. Vi har ingen reel mulighed for at kontrollere kvaliteten og nøjagtigheden af en sådan 

teknisk korrektur. Fejlene er som bekendt ikke opdaget af hverken forvaltningen, udvalget der har 

ansvaret for kommuneplanen og det politiske system. 

Landsbyforum og lokalrådene vil derfor kraftigt anbefale, at hele KP2013 gennemgås kritisk og 
justeres, således at  

 den aktualiseres i overensstemmelse med de nutidige forhold 

 al genbrug fra Forslag til KP2009 udgår  

 al genbrug fra Vedtaget KP2009 gennemgås kritisk inden anvendelse i KP2013.  
 

Herefter udsendes det justerede forslag til KP2013 i ny høring. 



 

 

Specifikke formuleringer i Kommuneplan 2013 - 2025, der ønskes 
korrigeret. 
 
”Byudvikling” side 24 
Det virker besynderligt, at man allerede i indledningen benytter betegnelsen ”Byudvikling”, da 
kommuneplanen må forventes at rumme en plan for hele kommunen. Ved første blik i 
kommuneplanen, kan man se, at den giver en skæv opfattelse af de værdier hele kommunen 
besidder.  
Forvaltning og politikere ”glemmer”, at de ca. 38 % af borgerne i kommunen bor i landområderne 
og at langt størsteparten af disse er kommunens mest ressourcestærke borgere, der 
forholdsmæssigt bidrager med det største skattegrundlag til sikring af kommunens 
velfærdsydelser på et fornuftigt niveau. Desuden trækker landborgerne minimalt på 
kommunekassens udgiftsside.  
Derfor er det relevant og bydende nødvendigt, at hele kommuneplanen i sin sprogbrug og i sit 
indhold afspejler de faktiske forhold og samtidig sender et positivt signal om "en hel kommune". 
 
”Ingen nye arealudlæg” 3. afsnit 
På linje med ”bymidteplanlægning”, bør der i dette afsnit også indgå, at landsbyernes 
udbygningsmuligheder prioriteres højt, da disse i høj grad medvirker til at tiltrække 
ressourcestærke borgere til kommunen, og sikre at landsamfundene får de optimale betingelser 
for at fastholde og udbygge servicetilbuddene. Det handler om at udnytte og udvikle de attraktive 
landområder i bevidstheden om, at ressourcestærke borgere tiltrækkes og fastholdes til gavn for 
hele Ringsted Kommune.  
 
”Mål” side 25 
Under mål bør indføjes: "Sikre en god og bedre sammenhængskraft mellem byzonelandsbyerne og 
Ringsted by". 
 
”Mål” side 25 
"Indarbejde hensyn til klimaet i udviklingen af Ringsted", ændres til Ringsted Kommune. 
 
”Bymønster” side 28 
"Byrådet vil ved udlæg af nye arealer til boligformål i landsbyerne satse på færre landsbyer for 
derved at kunne understøtte offentlig og privat service", dette skal udgå, da det iht. beskrivelsen 
på side 24 fremgår, at der ikke udlægges nye arealer i planperioden. 
 
”Bymønster” – mål side 28 
"Styrke sammenhængen i og til byen" ændres til ”styrke sammenhængen i Ringsted og mellem 
landsbyerne og Ringsted”. 
 
”Bymønster” – mål side 28 
"Placere nye boliger i udvalgte landsbyer" og ”Vurdere om der skal satses på færre landsbyer med 
byzonestatus”. Disse punkter skal helt udgå, eller præciseres, da det ikke hænger sammen med 
den igangværende proces omkring en ny Landdistriktspolitik. 



 

 

”Retningslinjer” side 28 
Ved alle indfaldsveje til Ringsted by og til landsbyerne skal der tænkes i beplantning og æstetik. 
Ingen gider bo i byer med grimme indfaldsveje – stor som lille. 
 
"Udvikling i landsbyerne" side 33 
"Boligudviklingen i byzonelandsbyerne vil på sigt blive begrænset til fire til fem landsbyer. Det vil 
typisk være de største landsbyer, hvor der i forvejen er offentlig og privat service". Dette punkt 
skal udgå eller præciseres. 
 
"By og bosætning" side 34 
"Ringsted vil, ved udlæg af nye boligområder og bydele". Dette hænger ikke sammen med 
formuleringen på side 24, hvori fremgår, at der ikke udlægges nye arealer i planperioden. 
 
"Retningslinjer" - pkt. 1.11 side 38 
Her tilføjes skole, indkøbsmuligheder, transport. 
 
"By og bosætning - Redegørelse side 40 og 41 
I den vedtagne og gældende kommuneplan for 2009 under nye boligområder (side 21): Er nævnt 

at der i planperioden udlægges et nyt boligområde ved Køgevej. Samt, at der udlægges arealer i 

Kværkeby, Vigersted og Høm. På side 22 vises kort med ide-skitser til disse nye områder. I forslag 

til KP2013 på side 40-41 er disse skitser og beskrivelse af udbygning i landområderne ikke 

medtaget. Her får man indtryk af, at udbygning kun vil ske i Ringsted by og ikke i landområderne. 

”Indsatsområder i planperioden” side 41 – 42 
Bør indeholde et punkt der klart beskriver en fremadrettet indsats i landsbyerne. Landsbyerne 
rummer ikke mindre end 59 % af kommunens restrummelighed til boliger. Landsbyerne har 
tilsammen arealer på 100,1 hektar til udbygning, medes Ringsted by har 70,2 hektar. Endvidere er 
flere af disse arealer fulgt op med godkendte lokalplaner, en investering, som kommunen bør 
støtte op omkring. 
 
”Bymidten” side 44 
Med samme detaljeringsgrad som afsnittet om ”Bymidten” bør der i planen indgå et tilsvarende 
afsnit om landzonebyerne. Herunder gerne en positiv tilkendegivelse om igangsætning af 
helhedsvurderinger og helhedsplaner i landdistrikterne og landsbyerne, således at disse får en 
fremadrettet køreplan for igangsættelse af initiativer fra lokalrådene og Landsbyforum. 
 
Ros - side 65 
Fuld opbakning til udarbejdelse af designmanual for valg af udstyr i byrum, og grønne områder – 
med tilføjelsen landsbyer. Dette bør også indgå i det igangværende arbejde med 
landdistriktspolitikken. 
 
Kort - side 88 
Det virker mærkværdigt, at der er udlagt erhvervsområde i Ortved. Mellem Roskildevej og 
Valsømagle. Her bør gives en begrundelse eller erhvervsområdet bortset fra Kambas/Daka bør 
udgå af planen. 



 

 

Erhvervsjord i Ringsted 
Området ved Jordemodervej bør overvejes ændret fra virksomheder med tung trafik til 
virksomheder med mange arbejdspladser som sundhedsartikler, medicinalindustri, 
forædlingsindustri, ingredienser, forskning og større serviceerhverv. Hele området bør omfatte 
intelligente og videnstunge arbejdspladser, der vil have langt større værdi for kommunen.  
 
Kort - side 103 
Af kort fremgår at der findes 8 legepladser i Ringsted – men ingen i byzonelandsbyerne. Dette bør 
der ændres markant på, da legepladser og skattekroner bør hænge sammen. Landbefolkningens 
børn har også krav på ordentlige legepladser, der ikke skal betales af private midler og af privat 
arbejdskraft. 
 
Ligeledes bør det indtænkes, at idrætsfaciliteterne ude i landsbyerne også skal være i orden. 
Alternativt sker der det, at børn og unge fra de yderste landsbyer som Jystrup, Vigersted og Ørslev 
finder alternativer uden for kommunen. Og derved ubevidst fravælger Ringsted by som deres 
samlingspunkt. 
 
Trafik og transport - side 107 
Der er inden for de kommende mange år ikke behov for at arbejde for en vestlig omfartsvej så 
længe den østlige endnu ikke er gennemført gennem Vetterslev.  
 
Der bør indtænkes sammenhæng mellem trafiksikre stier, cykelstier og rekreative stier, så der 
både i by og på landet opnås bedre og mere sikre skoleveje på cykel og samtidig bedre 
tilgængelighed til naturen. 
 
Både Ringsted, Borup station og Hvalsø station og adgangen hertil bør indgå som et væsentligt led 
i kommunens togtrafik.  
 
Cykelstier – side 113 – kort 
Der bør skelnes mellem rigtige cykelstier og cykelmuligheder på eksisterende små veje. Små veje 
på landet er ikke cykelstier, hverken trafikcykelstier eller rekreative cykelstier. Derfor er kortet ikke 
retvisende. Det giver et fortegnet billede af cykelstier i Ringsted kommune. 
 
Biogasanlæg side 135 
Landsbyforum anbefaler ikke etablering af stort biogasanlæg i Ringsted Kommune, før der er gjort 
tilstrækkelige erfaringer m.h.t. miljøbelastninger og egnede placeringssteder, og specielt ikke før 
der foreligger garanti for at lugtgener vedr. transport og afvikling ikke vil finde sted. 
Landsbyforum er enig i kommunens intentioner om reducering af CO2-udledningen, men mener, 
at dette bør ske ved alternative løsninger i forhold til store biogasanlæg, der ikke er basseret på 
husdyrgødning og gylle. 
 
Solceller – side 141 
Landsbyforum bakker op om solceller på betingelse af, at disse ikke skæmmer arkitektur jfr. 
tidligere afsnit. Bl.a. ved matterede løsninger uden skinnende alurammer. Kommunen bør stille 



 

 

krav til pæne løsninger i forbindelse med kommunens meget store landskabelige kvaliteter. 
Forfærdelige solcelleløsninger vil skade bosætning og turisme. 
 
Områderne i det åbne land – side 184 
Pkt. 2 ændres til: Byrådet vil medvirke til bedre rekreative udfoldelsesmuligheder. 
 
Det åbne lands udvikling Bygge- og beskyttelseslinjer - Side 206 
"Byrådet ønsker mulighed for, at dispensation til for eksempel opførelse af nødvendigt byggeri 
inden for bygge- og beskyttelseslinjerne kan meddeles efter en konkret vurdering." Ændres til " 
Byrådet ønsker mulighed for, at dispensation til for eksempel opførelse af nødvendigt byggeri 
inden for bygge- og beskyttelseslinjerne kan meddeles efter en konkret vurdering og offentlig 
høring" 
 
Landdistriktspolitik og LAG - Mål side 212 
Ændres til: Byrådet vil udarbejde en ny landdistriktspolitik, der skal styrke bosætningen i de 9 
byzonelandsbyer. 
 
Landsbyforum  

 er ikke nedsat af Byrådet, men er en fælles forening for de 10 landområder  

 varetager sammen med de 10 lokalråd landsbyernes og landområdernes interesser 

 deltager i udviklingen af den nye landdistriktspolitik 

 bistår landsbyer og landområder i generel behandling af emner indeholdt i LDP 

 godkender eller indstiller ansøgte Udviklingsmidler 

 godkender ansøgte Kulturmidler  

 deltager i gennemførelsen af Oplevelsesstien 25 km gennem kommunen 

 er høringsberettiget i alle forhold, der vedrører landdistrikterne i Ringsted Kommune 

 deltager i busplanlægning 

 Har foretræde for Byrådet og Økonomiudvalget og andre udvalg efter behov 
 
LAG-afsnittet bør udgå eller blot nævnes med en enkelt linje, da ordningen kun har minimal  

betydning for gennemførelsen af kommunens landdistriktspolitik. Dog opretholdes muligheden for 

kommunal medfinansiering, hvor det kan fremme projekter der styrker lokalsamfundene.  

Rekreation - Kort side 221 og 226 
Det er vanskeligt at skelne mellem de forskellige stier, herunder Oplevelsesstien. 
 
Det bør tilstræbes af rekreative stier har en kvalitet, så flest muligt har lyst og mulighed for at 
benytte dem. Ikke mindst set i relation til krævende lodsejeraftaler og store anlægsomkostninger i 
visse tilfælde. Der bør skelnes mellem trampestier og rekreative kvalitetsstier. Sidstnævnte skal 
skabe kommunens overordnede sti-infrastruktur med berøringsflader til alle 9 byzonelandsbyer.  
På dette stinet kan der efterfølgende tilkobles lokale trampestier mv. 
 
Høm DL5 side 601 og 608 
Areal stammer fejlagtigt fra "Forslag kommuneplan 2009". Rettes iht. vedtaget KP2009 
 



 

 

Høm DL5 side 601 og 754 
Areal stammer fejlagtigt fra "Forslag kommuneplan 2009". Rettes iht. vedtaget KP2009 
 
Gyrstinge Landsbytype 2. afsnit side 609 
"præstegården, skolen, forsamlingshuset og brugsen" ændres til aktuel status, som er 
"præstegården, skolen og dagligvarebutikken" 
 
Gyrstinge Øverste afsnit side 610 
"Det er besluttet, at der skal opføres et aktivitetshus i Gyrstinge i nær fremtid." Ændres til aktuel 
status "Gyrstinge råder siden 2010 over et multifunktionelt aktivitetshus Landsbyhuset" 
 
Gyrstinge 7B10 side 613 og 621 
Areal stammer fejlagtigt fra "Forslag kommuneplan 2009". Rettes iht. vedtaget KP2009 
 
Vigersted 9B5 side 645 og 650 
Areal stammer fejlagtigt fra "Forslag kommuneplan 2009". Rettes iht. vedtaget KP2009 
 
Vetterslev 14D1 709 og 717 
Areal stammer fejlagtigt fra "Forslag kommuneplan 2009". Rettes iht. vedtaget KP2009 
 
"Det nye i kommuneplan 2013 - Byudvikling - Bymønster side 770 
"Bymønstret som er styrende for byudviklingen, opdeler kommunens byer i hovedbyen Ringsted 
by, ni byzonelandsbyer og 23 landzonelandsbyer. Byrådet ønsker at afvente analysen af 
udviklingsmulighederne i de enkelte landsbyer, og vil i planperioden vurdere, om der ved nye 
udlæg af arealer til boligformål i landsbyerne skal satses på færre landsbyer. Byrådet forventer, at 
byudviklingen på sigt vil koncentrere sig omkring Ringsted by samt 4-5 landsbyer. Ændringerne i 
bymønstret afventer således arbejdet med Landsbyidentitet og udfærdigelsen af en ny 
Landdistriktspolitik. I den forbindelse kan en eller flere af landzonelandsbyerne også komme i spil 
som fremtidig udviklingsområde. Der er ikke foretaget ændringer i landzonelandsbyernes 
afgrænsning  
 
Satsningen på færre landsbyer end de nuværende 9 byzonelandsbyer falder efter Landsbyforums 
vurdering og forslag uden for planperioden for kommuneplan 2013. Afsnittet "Byrådet 
forventer…." Skal udgå. Der skal ikke anføres noget om 4 – 5 landsbyer. 
 
Til sidste sætning om landzonelandsbyernes afgrænsning, bør tilføjes en formulering om, at 
afgrænsningen mellem Bringstrup-Sigersted og Torpet er foreslået ændret i forbindelse med de 
nye faktablade, således at sognegrænsen for B-S bliver tilrettet de faktiske forhold, som det har 
været i mindst 50 år, og i overensstemmelse med borgernes ønske i de to sogne. 
 
Handel og Erhverv - detailhandel - side 771 
Uklar definition. Enten skal der beskrives forhold for landområderne, eller teksten "i alle dele af 
kommunen" skal udgå. 
 
 



 

 

Redegørelse - Bymønster Side 785 
"Der skulle i udvalgte landsbyer arbejdes med at styrke bosætningen og landsbyernes identitet 
skal generelt styrkes"  
"Der skulle i udvalgte landsbyer arbejdes med at styrke bosætningen og" skal udgå. 
 
Planlægning - Bymønster sidste afsnit - Side 786 
"Fremadrettet skal der primært arbejdes med at afrunde og udfylde landsbyerne på samme måde, 
som det i planperioden er blevet gjort i forbindelse med lokalplaner i Gyrstinge, Høm, Sigersted og 
Vetterslev." Denne er uklar og bør præciseres. Der er udlagt områder til byudvikling både i 
Gyrstinge og i Vetterslev, altså ikke kun udfyldning. 
 

Slutbemærkning 
 
Vi har forsøgt at omtale en lang række misforhold og unøjagtigheder i dette høringssvar, men vi er 
på ingen måde sikre på, at vi har ramt alle forhold, da det er en særdeles omfattende opgave på 
frivillig basis at foretage disse justeringer med 100% præcision. Landsbyforum er gerne til rådighed 
for efterfølgende dialog. 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af kommunens 10 lokalråd og Bestyrelsen for Landsbyforum 
Leif Gredal, formand 
 
Den 5. november 2013 
 
 
 

 
Bringstrup-Sigersted  Fjellebro-Kværkeby  Gyrstinge-Ørslevvester 
Haraldsted-Allindemagle  Jystrup  Nordrup-Farendløse  Sneslev 
Vetterslev-Høm  Vigersted  Ørslev 

Formand: Leif Gredal, Jystrup Vinkelvej 5, 4174 Jystrup 
Mail: info@landsbyforum-ringsted.dk  
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