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Kommuneplanforslag i høring – Gå på opdagelse i fremtidens Brøndby

Kommuneplanen er blevet digital og er nu i høring. Du finder det nye kommuneplanforslag på 
www.brondby.dk/kommuneplan

Kommuneplanen er en plan for Brøndbys fysiske udvikling. Kommuneplanforslaget er 
kommunalbestyrelsens forslag til, hvordan Brøndby skal udvikle sig. Både på de store linjer, men 
også i dit lokalområde. Du kan bl.a. læse om:
 Hvor skal der være plads til nye huse og lejligheder?
 Skal boligejerne have lov til at bygge mere på deres grund, end det, der er tilladt i dag?
 Hvor skal der være erhverv og arbejdspladser?
 Hvad betyder letbanen for dig?
 Hvilke byudviklingsmuligheder giver letbanen eksempelvis i Ragnesminde erhvervsområdeog 

ved Brøndby Stadion (Sportsbyen)?
 Hvordan sikrer vi os bedst muligt mod kraftig nedbør og oversvømmelser?

Kort sagt - hvordan skal Brøndby udvikle sig i de kommende år for at være en kommune, som er 
god at bo, leve og arbejde i.

Hvad gælder for din ejendom?
Planen har betydning for, hvad du må bruge din ejendom til, hvor meget du må bygge på din 
grund, og hvad der kan bygges i dit nærområde. I kommuneplanen kan du søge på en bestemt 
adresse og se, hvad der gælder for netop din ejendom og det sted, du bor eller arbejder.

Kommuneplanforslaget er i høring frem til den 26. marts 2014
Vi vil gerne høre din mening. Du kan sende dine kommentarer til os i høringsperioden. Høringssvar 
skal afgives digitalt i kommuneplanen. Det er nemt. Du klikker på boksen ”Din mening“ og sender 
høringssvar for de emner, du ønsker at kommentere på.

Spørgsmål og vejledning
Har du spørgsmål til planen eller hvordan du bruger den, er du velkommen til at kontakte:
Teknisk Forvaltning på e-mail: tf-plan@brondby.dk eller tlf. 43 28 24 48.

Baggrund
Brøndby Kommunalbestyrelse har den 11. december 2013 vedtaget at fremlægge forslag til 
Kommuneplan 2013 i høring. Kommuneplanforslaget er i høring fra 15. januar 2014 til den 26. 
marts 2014.

Venlig hilsen

Bo Helstrup Vilberg
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Vesterled G/F
Kim Kjærsgaard Hansen
Hedegårds Allé 24
2605 Brøndby


