
 
17.Askov - godkendelse af kommissorium (B) 
 

Sagsnummer: 17/8743 

Askov - godkendelse af kommissorium (B) 

Administrativ indstilling 

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at 

  

-         kommissoriet godkendes. 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021 

Godkendt. 

Sagsfremstilling 

Askov by er en af de mest kendte byer i Vejen Kommune, og fremstår med en 

bymidte med tydelige spor fra en stærk kulturhistorie, som kan føres tilbage til 

højskolebevægelsens begyndelse. Bygningsmassen i bymidten er et af Vejen 

Kommunes kulturmiljøer, og særligt højskolen og området omkring dammen 

har en særlig betydning og potentiale. 

  

Som følge af udvidelserne i Vejen Syd, nye boliger i Askov og en udvidelse af 

pasningskapaciteten er der behov for en renovering og fornyelse af bymidten. 

Bymidten er presset af trafikken, hvilket påvirker bymiljøet og området 

generelt. Områderne syd for Askov er i fortsat vækst og dermed forøges 

trafikmængden i de kommende år. 

  

Arbejdet skal udføres i tæt samarbejde med Askov Bylaug og øvrige 

interessenter i lokalområdet. Planen vil danne grundlag for en sanering af 

bymidten samt indretningen af infrastrukturen og gaderummene, samt 

fastlægge omkostningerne ved projekterne. 

Byrådet har sat 300.000 kr. til udarbejdelse af en trafik og bymidteplan for 

Askov. 

https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=524633
https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=524633


  

Der er to formål med projektet: 

1. Byforskønnelse af bymidten skal løftes ift. at skabe bedre by- og 

opholdsrum. 
2. Indrette Askov by, så den kan håndtere den nuværende og 

forventede trafikmængde. 

  

Målet er, at der er en færdig bymidteplan med skitser, diagrammer og 

beskrivelser, som kan bruges som grundlag for prioritering af kommunale 

anlægsprojekter samt fondsansøgninger fra både Bylauget og/eller kommunen. 

Samt at der er en færdig løsning på trafikafviklingen i Askov by, som 

understøtter byens særlige kulturmiljø, og som kan bruges som grundlag for 

prioritering af vejinvesteringer. 

  

I vedlagte kommissorium fremgår organiseringen og økonomien i projektet. 

Tidligere behandling 

Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 

Der er sat 300.000 kr. af i budget 2021 til projektet. 

Personalemæssige konsekvenser 

Ingen. 

Retsregler og andre forskrifter 

Lov om kommunernes styrelse. 

Planloven. 

Vejloven. 

Høring 

Ingen. 

 


