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Vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune 
Byrådet har den 18. december 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune.  

Kommuneplanen fastlægger udviklingen i kommunen for en 12-årig periode. 

 

Kommuneplanen består af: 

 Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet - hovedstruktur og retningslinjer (med tilhørende 

kortbilag) 

 Hovedstruktur for Kolding Kommune - Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune 

 Rammer for lokalplanlægning – Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune 

 Forudsætningsredegørelse - Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune 

 

Den samlede kommuneplan er således opbygget af en fælles del, Kommuneplan 2017-2029 for 

Trekantområdet, der er lavet i samarbejde med Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle 

kommuner, og en lokal del for Kolding Kommune. Den fælles del udgøres af hovedstruktur og 

retningslinjer, samt fælles handlinger i den kommende planperiode. Den lokale del består af en 

hovedstruktur -  omfattende mål og lokale retningslinjer – rammer for lokalplanlægning og en 

forudsætningsredegørelse.  

 

I Kommuneplan 2017-2029 er følgende kommuneplantillæg blevet optaget: 

 Tillæg nr. 44: Ved Lykkegårdsvej – offentligt område – vedtaget den 18. april 2017. 

 Tillæg nr. 45: Ved Kolding Åpark – Kolding Sky – vedtaget den 28. august 2017. 

 Tillæg nr. 56: Buen/ Inderhavnen – centerområde – vedtaget den 26. juni 2017. 

 Tillæg nr. 57: Saxovej og Olaf Ryes Gade - et boligområde – vedtaget den 13. november 2017.  

 Tillæg nr. 58: Tillæg nr. 57: Ved C.F. Tietgens Vej – et uddannelses- og erhvervsområde – 

vedtaget den 12. juni 2017. 

 Tillæg nr. 62: Ved Mølleparken – et blandet boligområde – vedtaget den 12. juni 2017. 

 Tillæg nr. 63: Ved Vejlevej – et erhvervsområde – vedtaget den 18 april 2017 

 Tillæg nr. 65: Ved Birkemosevej - et erhvervsområde – vedtaget den 13. november 2017. 

 Tillæg nr. 66: Ved Bramdrupskovvej – et etageboligområde – vedtaget den 11. september 2017. 

 Tillæg nr. 67: Bredgade - boliger i bymidten – vedtaget den 11. december 2017.  

 Tillæg nr. 68: Christiansfeld gamle skole – vedtaget den 27. november 2017 

 Tillæg nr. 69: Ved Skovvangen og Ellehammersvej - erhvervsområde og tekniske anlæg –

vedtaget den 18. december 2017. 

 

 

Offentlig debat 

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 11. april til den 6. juni 2017.  
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Side 2 

 

Miljøvurdering 

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er 

udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse for de ændringer eller afværgeforanstaltninger, der laves 

på baggrund af miljøvurderingen og den offentlige høring. Den sammenfattende miljøredegørelse 

bekendtgøres som en del af den samlede kommuneplan. 

 

Dokumenter i sammenhæng med miljøvurderingen omfatter dermed: 

 Sammenfattende redegørelse til Miljørapport for Kommuneplan 2017 for Trekantområdet 

 Miljørapport for Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet 

 Miljøscreening af Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune – lokal del 

 

Miljørapporten har været i offentlig høring samtidig med kommuneplanforslaget. 

 

 

Retsvirkninger 

Byrådet skal efter §12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Byrådet kan modsætte sig 

udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og Byrådet 

kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Forbud kan 

dog ikke nedlægges, hvis området er omfattet af en lokalplan.       

 

 

Klagevejledning 

Byrådets vedtagelse af kommuneplanen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til 

Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk.3. Klagen skal sendes inden for 4 uger efter bekendtgørelsen af 

kommuneplanen. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal 

du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- 

og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan 

fritages. 

 

Der opkræves et gebyr for at klage over en afgørelse. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på 

www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra 

offentliggørelsen. 

 

 

Hvor kan du se kommuneplanen? 

Kommuneplanen og den tilhørende miljøvurdering kan ses på kommunens hjemmeside 

www.kolding.dk/kommuneplan.     

 

Ligeledes fremgår planen af den nationale planportal, www.plandata.dk, hvor bekendtgørelsen er 

foretaget.  
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Venlig hilsen 

 

Klavs Busch Thomsen 

Strategisk planlægger, Sociolog 
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