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Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune

Kolding Byråd har den 18. december 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune.  
Vedtagelsen vil blive offentligt bekendtgjort den 17. januar 2018. 

Planen, som består af en fælles del for Trekantområdets 7 kommuner samt en uddybende lokal del for 
Kolding Kommune, har været offentligt fremlagt i perioden fra den 11. april til den 6. juni 2017.

I høringsperioden er indkommet samlet 40 høringssvar, fordelt på afsendere i form af statslige styrelser, 
interesseorganisationer, foreninger, virksomheder og borgere. Af vedlagte skema fremgår resuméer af de 
enkelte høringssvar, med administrationens indstillinger til, hvorvidt det enkelte høringssvars 
bemærkninger fører til ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. Af skemaet fremgår også hvilke 
der er behandlet som ændring til henholdsvis den fælles del, eller den lokale del, af kommuneplanen.  

De indkomne bemærkninger og indsigelser har været forelagt Byrådet i forbindelse med den endelige 
behandling af kommuneplanen, hvor skemaet var vedlagt som bilag.

Du kan se den samlede behandling af kommuneplanen ved at følge linket her:
https://www.kolding.dk/first-agenda/byradet/referat-18-december-2017  
(Byrådsmøde den 18. december 2017, pkt. 15)

Jeres høringssvar

I er fremkommet med bemærkninger til kommuneplanforslaget, som i resumé omfatter:
Vedr. udtag af omfartsvej ved Nr. Bjert
Lokalrådet opfordrer Kolding Kommune til, at der fortsat arbejdes med omfartsvej nord om Nr. Bjert for at 
aflaste Nr. Bjertvej for den trafik der er nu, og ikke mindst de fremtidige trafikmængder. Lokalrådet 
henviser til, at de seneste års boligbyggeri og ikke mindst den planlagte boligudbygning, Trapholt samt 
planlægning for en Golfbane i området, må forventes at øge presset yderligere på vejstrækningen 
gennem Nr. Bjert. Lokalrådet påskønner de planlagte tiltag vedr. lyskryds og forhold for bløde trafikanter, 
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der forventes gennemført i 2018, men rådet vurderer samtidig at det ikke vil være tilstrækkeligt ift. 
fremtidige trafikmængder. 
Lokalrådet foreslår 2 forskellige varianter af linjeføringer, alle med kobling til et passende sted mellem Nr. 
Bjert og Eltang mod øst:

a) til Nr. Bjertvej, mellem byen og banestrækningen
b) til Fynsvej – denne vurderer Lokalrådet bedst vil kunne aflaste Nr. Bjert

Variation b kan desuden udbygges med en linjeføring videre fra Fynsvej, vest over til Vejlevej i 
Bramdrupdam, men uden at det sker via rundkørslen ved motorvejstilslutning Kolding Øst.

Byrådet har besluttet, at jeres bemærkninger ikke fører til ændringer i kommuneplanen, hvilket sker 
under hensyn til følgende vurdering: 

Omfartsvejen nord om Nr. Bjert er udtaget af kommuneplanen som følge af politisk vedtagelse af 
Mobilitetsplan 2016-2027 for Kolding Kommune på byrådsmødet den 30. maj 2016. Forud var 
mobilitetsplanen i offentlig høring i 8 uger i perioden oktober – november 2015. 

Udtagelse af omfartsvejen er blandt andet sket i forlængelse af forvaltningens vurdering af, at 
investeringer i en omfartsvej ikke står mål med den forventede effekt af en ny omfartsvej. Terrænet i 
området vil gøre det udfordrende og dyrt at etablere en ny vejforbindelse. 

I forbindelse med høring af forslag til lokalplan 0541–11 et boligområde ved Eltang, fremsendte Haderslev 
Stift den 10. februar 2016 en indsigelse (veto i henhold til planlovens § 29, stk. 3, jf. § 28) begrundet i, at 
en fortsat stigning i trafikmængden i området vil betyde, at den støjmæssige og trafikmæssige situation 
ved Nr. Bjert kirke vil komme op på et uacceptabelt niveau.

På baggrund af forhandlinger mellem Forvaltningen og Stiftet dengang, ophævede Stiftet sit veto i brev 
den 8. marts 2016, på følgende forudsætninger: 
Redegørelsen tilføjes: ”På grund af udbygningen i Eltang, vil Kolding Kommune igangsætte udarbejdelse 
af et trafikprojekt, som kan sænke støjbelastningen på kirkegården og ved Nr. Bjert kirke og forbedre 
krydsningsmuligheder af Nr. Bjertvej syd for Nr. Bjert kirke”.

Endvidere blev aftalt, at der med vedtagelsen blev tilføjet et beslutningspunkt: 
”Teknikudvalget anmodes om at igangsætte udarbejdelse af et projekt, som kan sænke støjbelastningen 
på kirkegården og ved Nr. Bjert kirke og forbedre krydsningsmuligheder af Nr. Bjertvej syd for Nr. Bjert 
kirke”.

I forbindelse med sit frafald af veto gav Stiftet udtryk for, at de var uforstående over for, at omfartsvejen 
var udtaget af mobilitetsplanen idet de stadig inddrog anlæggelse af en omfartsvej som en mulig løsning 
af de støjmæssige og trafiksikkerhedsmæssige problemer omkring Nr. Bjert kirke. I den sammenhæng så 
de frem til planlagt møde med menighedsrådet og forvaltningen omkring trafikale forhold i Nr. Bjert. 

Tilgængelighed / trafikbelastning
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I forlængelse af ovenstående arbejdes der konkret med at gennemføre en række tiltag for et mere 
hensigtsmæssig trafikflow i Nr. Bjert, samt for at etablere bedre forhold og overgange for gående og 
cyklende i området. 

Konkret blev der i forbindelse med budget 2017 afsat midler til nyt signalanlæg i krydset Nr. Bjertvej / 
Skolebakken til gennemførelse i 2018. Signalanlægget skal afhjælpe de frem-kommelighedsproblemer, 
som opleves i krydset morgen og eftermiddag. Signalanlægget vil desuden forbedre 
krydsningsmulighederne for de lette trafikanter.

Med projektet er det muligt at forbedre forholdene for cyklister ved at erstatte de eksisterende cykelbaner 
på Nr. Bjertvej med cykelstier, hvilket medfører, at der vil være cykelstier på Nr. Bjertvej hele vejen 
igennem byen. Der anlægges fortov på begge sider af Nr. Bjertvej.

Fodgængere vil have nemmere ved at krydse Nr. Bjertvej via fodgængerfelterne i det nye signalanlæg, og 
der etableres desuden en helle ud for Sletteskovvej, som kan anvendes som støttepunkt i forbindelse med 
krydsning.

På Nr. Bjertvej etableres en buslomme til den kollektive trafik i østgående retning.

Det vurderes, at projektet kan medvirke til en mindre reduktion i hastighedsniveauet på Nr. Bjertvej, da et 
signalanlæg kan medvirke til at regulere trafikken, og da etablering af heller og kantstensafgrænsede 
cykelstier vil skabe punkter hvor vejbredden er mindre end i dag.

Projektet kræver arealerhvervelse fra lodsejere på den sydlige side af Nr. Bjertvej ligesom projektet vil 
påvirke adgangsforhold for enkelte lodsejere. Det er undersøgt, om konsekvenserne for beboerne langs 
vejen kan reduceres ved at etablere en rundkørsel eller ved at undvære svingspor på Nr. Bjertvej i 
signalanlægget. Begge disse løsninger medfører en uacceptabel trafikafvikling ligesom der ved 
rundkørslen er trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger.

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med arealerhvervelse. 

Ydermere har forvaltningen i forlængelse af ovennævnte dialog med Stiftet og Nr. Bjert Menighedsråd 
fremsendt budgetforslag vedr. etablering af cykelstier på Skolebakken i Nr. Bjert til forhandlingerne 
omkring budget 2018.    

Støjgener
Hvad angår støjgener på kirkegården afledt af trafikken gennem Nr. Bjert, skal den reduceres markant, før 
det vil have nogen mærkbar effekt. Forvaltningen vurderer ikke, at det er realistisk at flytte trafikken 
gennem Nr. Bjert til en omfartsvej i det nødvendige omfang, for at opnå den ønskede effekt på støj. 
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Med Budget 2018 blev bevilliget 250.000 kr. til undersøgelse af behov for en omfartsvej ved Nr. Bjert, 
herunder set i forhold til den fremtidige boligudbygning i området. På baggrund af denne undersøgelses 
udfald, vil der blive taget stilling til eventuelt behov for afledte nye trafik-foranstaltninger.

Forvaltningens vurdering er derfor fortsat, at investeringer i en omfartsvej ikke står mål med den 
forventede effekt af en ny omfartsvej, set i forhold til den planlagt byudvikling. Skulle den forestående 
undersøgelse evt. vise noget andet, kan der træffes en ny beslutning.

Endvidere Jeres bemærkninger i resumé:
Vedr. området ved badebroen ved Lyshøj Allé, Strandhuse
For området ved badebroen ved Strandhuse, foreslår lokalrådet forskellige udviklingstiltag og faciliteter 
målrettet områdets attraktion som strand og fritidsområde. Bemærkningerne vedrører ramme-område 
0521.G3. 

Herunder foreslås, at der tilføjes mulighed for at etablere boder, udlejning af kanoer og dykkerudstyr, samt 
en permanent bygning indeholdende sauna, toiletter og omklædningsrum. Desuden foreslås etableret 
flere broer, høfter og evt. en mole, samt etablering af en egentlig sandstrand, med sandbund i det 
kystnære område. Det foreslås at der om vinteren opsættes en barriere, der holder vand væk fra et 
område, hvor der med køling i stedet etableres en skøjtebane.    

Byrådet har besluttet, at jeres bemærkninger ikke fører til ændringer i kommuneplanen, hvilket sker 
under hensyn til følgende vurdering: 

Kolding Kommune samarbejder med Destination Lillebælt og de to andre kommuner i turismesamarbejdet 
(Fredericia og Middelfart), om fremtidig udvikling af strande i området.

Konkret har Kolding Kommune udarbejdet en såkaldt strandpotentialeplan. Planen er en status og et 
første idégrundlag for at videreudvikle nogle af kommunens strande. I forbindelse med den proces, er der 
sket en politisk prioritering af, hvilke strande, der i første omgang skal arbejdes videre på, dog under 
forudsætning af en bevilling på budget 2018, til at inddrage en konsulent til en kreativ proces. 

Af dagsordenspunktet på fælles temamøde mellem Miljøudvalget og Teknikudvalget den 3. april 2017 
besluttedes følgende (under forudsætning af budgetvedtagelse):

Der udarbejdes en rapport og prospekter for 10 udvalgte strande, der sikrer forbedringer på alle 10 
strande. I processen foreslås dog valgt 3-4 fokusstrande, hvor der udarbejdes mere ambitiøse 
udviklingsplaner.

Endvidere fremgår det:
 at de 7 strande Lyshøj Fjordbad, Løver-odde, Binderup, Grønninghoved, Hejlsminde, Rebæk, og 

Skibelund vurderes nærmere i projektforløbet og at der blandt disse, ved politisk proces, 
udvælges 3-4 til en mere ambitiøs udviklingsplan,

 at de 3-4 strande, der fravælges i ovennævnte projektforløb, som minimum opgraderer 
basisfaciliteter til ”god standard” og eventuelle mindre yderligere tiltag, der indgår i drøftelse for 
budget 2019,
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 at der udarbejdes et ændringsforslag på 250.000 kr. til budget 2018 vedr. midler til udarbejdelse 
af udviklingsrapport med prospekt,

 at der udarbejdes et ændringsforslag på 950.000 kr. til budget 2018 vedr. midler til opgradering af 
relevante basisfaciliteter, 

 at Miljøudvalget og Teknikudvalget forelægges ny indstilling i marts og maj 2018, såfremt der 
afsættes 250.000 kr. til rapport med prospekt.

Med vedtagelse af Budget 2018 blev der bevilliget 800.000 kr. til etablering af omklædnings- og 
toiletfaciliteter ved Fjordbadet. Der blev ikke bevilliget midler til udarbejdelse af en udviklingsrapport om 
strandenes potentialer, hvormed dette udviklingsinitiativ i første omgang er sat standby. 

Kommuneplanen omfatter en hensigtserklæring om, at kommunerne med afsæt i Destination Lillebælt vil 
afdække potentialer i områdets strande og de faciliteter, der kan være med til at løfte kyst- og 
strandturisme (Jf. kapitel ”Turisme” i Kommuneplan for Trekantområdet). Dette fastholdes, hvormed der 
fortsat arbejdes med de potentialer der eksisterer - herunder hvilke roller de forskellige strande og 
badesteder har og kan få i det samlede udbud.

Rammeområde 0521.G3 rummer allerede mulighed for etablering af mindre anlæg, der understøtter 
rekreativ udnyttelse af området. 
Derfor vurderer forvaltningen samlet set, at der ikke er grundlag for ændringer af kommuneplanen, set ift. 
de forhold det er muligt at regulere i kommuneplanen.

Endvidere Jeres bemærkninger i resumé:
Stiforbindelse langs kysten til Houens Odde
Lokalrådet foreslår at der etableres et sammenhængende rekreativt stisystem langs kysten og som kobler 
forskellige attraktioner på den nordlige side af Kolding Fjord bedre sammen. Herunder ønskes forbundet 
området ved badebroen ved Lyshøj Allé, Drejens-halvøen og Houens Odde.

Løsningen foreslås etableret, så cyklister (herunder MTB) og gående holdes adskilt af hensyn til 
trafiksikkerhed. 

Den samlede sti – inklusiv de nuværende strækninger – bør sikres mod fremtidige oversvømmelse og 
erosion.

Byrådet har besluttet, at jeres bemærkninger ikke fører til ændringer i kommuneplanen, hvilket sker 
under hensyn til følgende vurdering: 

Forvaltningen arbejder i samarbejde med Kolding Fjord Hotel, Kolding Egnens Idrætsefterskole og 
spejdercentret om, at etablere en sti fra Lyshøj Allé, over Drejens til Houens Odde. 

Der arbejdes alene med en rekreativ sti for gående, hvilket blandt andet hænger sammen med terræn, 
delforløb langs kysten og de dermed afledte risici for, at delstrækninger undertiden vil være våde. 

På strækningen er der nogle forskellige udfordringer, herunder med passage ved Eltang Vig.

Lodsejere er orienteret om det pågældende udviklingsprojekt, men der foreligger endnu ikke en konkret 
linjeføring, som vil kunne give mening at vise på kort i kommuneplanen.

Endvidere Jeres bemærkninger i resumé:
Tredje lillebæltsforbindelse som vækst-akse 
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Lokalrådet foreslår, at samarbejdet omkring Naturpark Lillebælt udvides til en overordnet vision om at 
etablere en ”Blå Metropol”. Med afsæt i samarbejder omkring kulturtilbud og erhvervsfremme, foreslås den 
overordnede infrastruktur optimeret ved en tredje lillebæltsforbindelse, som bro eller tunnel, mellem 
Stenderup halvøen (Kolding), og Føns (Middelfart). 

Forbindelsen foreslås etableret som led i en ny letbanebetjening mellem Kolding, Middelfart og Fredericia. 
Endvidere foreslår lokalrådet forbindelsens vejanlæg etableret, så den kobler sig til ny motorvejstilslutning 
syd for Vonsild samt til en ny Hærvejsmotorvej. 

Lokalrådet ser, at de nævnte tiltag, ud over at skabe endnu bedre vækstmuligheder i området, vil aflaste 
de nuværende forbindelser, så person- og godstransport føres syd om Middelfart, Fredericia og Kolding.

Byrådet har besluttet, at jeres bemærkninger ikke fører til ændringer i kommuneplanen, hvilket sker 
under hensyn til følgende vurdering: 

I den nuværende fælles kommuneplan indgår ikke en tredje lillebæltsforbindelse, som en prioriteret 
indsats i det tværkommunale samarbejde i Trekantområdet.

Trekantkommunernes fælles arbejde for fremtidig udvikling af overordnet infrastruktur - herunder med 
henblik på at søge at påvirke de nationale beslutninger derom - fremgår af den fælles kommuneplan for 
Trekantområdet.

Endvidere Jeres bemærkninger i resumé:
Letbane Eltang-Vamdrup
Lokalrådet foreslår, at der etableres en letbaneforbindelse på det eksisterende jernbanenet, så der skabes 
forbindelser mellem Eltang, Nr. Bjert, Strandhuse, Kolding Havn, Kolding station, Seest, Ejstrup, 
Lunderskov, Nagbøl og Vamdrup. Med tiltaget forventes det muligt at flytte en del af privatbilismen over i 
den kollektive trafik.

Byrådet har besluttet, at jeres bemærkninger ikke fører til ændringer i kommuneplanen, hvilket sker 
under hensyn til følgende vurdering: 

Banenettet forvaltes af Banedanmark, og her er ingen planer om stille banenettet til rådighed for 
letbanebetjening af kommunens forskellige områder og bysamfund. 

Idéen tages til efterretning.

–
Venlig hilsen

Klavs Busch Thomsen
Strategisk planlægger, Sociolog

Bilag:
1. Skema over indkomne høringssvar med resuméer og administrative indstillinger
2. Offentlig bekendtgørelse med klagevejledning


