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Forslag
23. marts 2011 - 18. maj 2011



Ændring af ramme og område for lokalcentret i Nr. Bjert
I Nr. Bjert er i Kommuneplan 2010 - 2021 udlagt et lokalcenter langs Nr. Bjertvej, hvor 
der skal være mulighed for at etablere butikker og anden lokal service. Formålet er, at 
sikre lokal serviceforsyning for Nr. Bjert og den store nye boligudbygning, der er sket i 
Drejensområdet gennem de seneste mange år. 

Lokalcentrets område strækker sig langs sydsiden af Nr. Bjertvej fra Drejensvej i øst 
mod vest over Ryttermosevej og Skolebakken. 

For at skabe større dybde i centerområdets vestlige del ændrer dette tillæg ved 
lokalcentrets grænse og inddrager et mindre område syd for Nr. Bjertvej 70. Det vil 
skabe bedre muligheder for at etablere hensigtsmæssige parkeringspladser i tilknytning 
til lokalcentrets handels- og servicefunktioner.

Den samlede arealramme for detailhandel er i Kommuneplan 2010 - 2021 fastsat til 
2.000 m2. I dette kommuneplantillæg hæves den samlede ramme for detailhandel 
i området til 3.000 m2. Det er den planlovsmæssige maksimumsstørrelse for et 
lokalcenter, og det betyder at maksimumsstørrelsen for den enkelte butik fortsat er på 
1.000 m2.

Kolding Kommune vurderer, at de seneste års markante boligudbygning i 
Drejensområdet giver behov for en forøget arealramme for lokalcentret i Nr. Bjert, der 
arealmæssigt har et meget stort opland.

Samtidig er det forudsætningen for at skabe et attraktivt lokalcenter for andre 
funktioner end dagligvarebutikker at rammen til butiksformål forøges. En omdannelse af 
de nedslidte erhvervsområder i Nr. Bjert vil skabe en fysisk bymidte i byen. Samtidig vil 
det fremme den lokale serviceforsyning for et stort opland.

Bag Nr. Bjertvej 70 inddrages et ubebygget areal  i det udlagte område til lokalcenter



Tillæg 20 til Kommuneplan 2010-2021

Rammeområde 0531 : Lokalcentret i Nr. Bjert udvides med et lille område mod syd. Samtidig 
hæves den samlede ramme til butiksformål fra 2.000 m2 til 3.000 m2.

0531 Nr. Bjert

MILJØFORHOLD, TRAFIK, 
FRIAREALER OG FORSYNING

Området udlægges til kollektiv 
varmeforsyning.

Grønt område svarende til mini-
mum 10 % af etagearealet, hvor 
af mindst 1/3 skal udlægges som 
opholdsareal.

Lokalcenter - C1
Området udlægges til lokalcenter.

I området må placeres butikker 
til lokalområdets forsyning. Den 
samlede ramme til butiksformål er 
på 3.000 m2. 

Butikker i området må højst have 
et bruttoareal på 1.000 m2

Skiltning kun med tilladelse iht. 
Regulativ for facader og skilte i 
Kolding Kommune.

BEBYGGELSENS PLACERING, 
OMFANG OG UDFORMNING

SÆRLIGE ANVENDELSES- 
BESTEMMELSER

0531.B1

0531.C1
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Boligområde

Område til butiksformål

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget til offentliggørelse 
Kolding Byråd den 14. marts 2011

Jørn Pedersen

Offentligt bekendtgjort i Lokal-bladet Budstikken, Kolding, 
jf. Planlovens §30, den 23. marts 2011
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Tillæg til Kommuneplan
Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune,
og består af 3 dele:
•	 Hovedstruktur - de overordnede mål og indsatsområder for Kolding 

Kommunes udvikling
•	 Retningslinjer - regler og principper for administration og varetagelse 

af særlige temaer 
•	 Rammer - bestemmelser for lokalplanlægning og byggesagsbehandling

kommuneplanens retningslinjer og rammer er administrationsgrundlaget 
for virkeliggørelse af hovedstrukturens mål.
Ændring af kommuneplanen sker med et kommuneplantillæg, som
ændrer retningslinjer eller rammer, hvis der opstår behov for ændring af
kommuneplanen.
Det kan for eksempel være
•	 anvendelsen af et areal
•	 en bebyggelses art, omfang eller placering
•	 en bebyggelses ydre bevaring
•	 natur, trafik eller varmeforsyning

Forslag til kommuneplantillæg fremlægges offentligt i 8 uger. Det giver
alle mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og
ændringsforslag.
Bestemmelserne i kommuneplantillægget bliver en del af
kommuneplanen, når Kolding Byråd har vedtaget
kommuneplantillægget endeligt.

Fremlæggelse
Forslag til kommuneplantillæg 20 ved Nr. Bjert - et lokalcenter, er fremlagt til of-
fentlig høring fra onsdag den 23 marts 2011 til onsdag den 18 maj 2011

Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag skal sendes til:

Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
DK-6000 Kolding

eller:

Byogudvikling@Kolding.dk
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www.kolding.dk

Administration og ledelse
Borgerrådgiver, Centralforvaltningen
Markedskonsulent, Kolding Havn

Handicap, psykiatri, social og sundhed
3 socialrådgivere til visitation, Familierådgivning 
Nord
Socialrådgiver, Familierådgivning Nord
Sundhedsplejerske

Undervisning og børnepasning
Gæsteplejer til Brændkjær/Dalby området 
Lærer, Behandlingshjemmet Landerupgaards in-
terne skole 
Pædagog, Behandlingshjemmet Landerupgaards 
interne skole 
Pædagog i barselsvikariat til Eltang børnehave og 
SFO

Se alle ledige job på kolding.dk/job

Nye ledige stillinger

Kolding Byråd afholder ordinære møder kl. 19.00 
i Byrådssalen på Rådhuset den 2. og 4. mandag 
i hver måned undtagen i juli samt uge 7 og 42, 
hvor Byrådet ikke mødes.

Det kommende møde i Kolding Byråd er 
mandag den 9. maj 2011 kl. 19.00.

Byrådsdagsordener og beslutningsprotokoller kan 
ses på www.kolding.dk/politik

BYRÅDSMØDE

Kolding Kommunes udbud af vare- og tjeneste-
ydelser kan fi ndes på www.kolding.dk/udbud

AKTUELLE UDBUD

Aftensmad i det grønne 

Smag på foråret på 
Brødsgård 
Onsdag d. 11. maj 2011, kl. 17 til 20.30.

Der kan smages på foråret som står med nye og 
saftige skud i skov og enge. Vi indsamler urter til 
salat og grønne pandekager. Vi sætter panderne 
over ilden og krydre fl adbrød og pandekager med et 
udvalg af spiselige planter. 

Udgangspunktet for turen er Lanbomuseet. Herfra 
går turen af gamle og nye stier til skov og enge og 
dernæst til en bålplads i naturskønne omgivelser. 
Der er plads til leg og fordybelse i det naturskønne 
område.

Medbring selv drikkevare og service til det lette 
aftensmåltid. 

Tilmelding sker på mail olbe@kolding.dk, oplys antal 
voksne og børn. Seneste tilmelding d. 9. maj.

Arrangementet er uden betaling.

Mødested: Brødsgårdsvej 52, Harte, 6000 Kolding - 
Landbomuseet Kolding

Arrangeret af Naturvejlederen for Kolding Ådal Ole 
Bech, tlf. 30 35 31 64 

Rammeområde 0531: 
lokalcentret i Nr. Bjert ud-
vides med et lille område 
mod syd. Samtidig hæves 
den samlede ramme til 
butiksformål fra 2.000 m² 
til 3.000 m².

Byrådet har den 14. marts 
2011 vedtaget at frem-
lægge forslag til tillæg 20 i 
kommuneplan 2010-2021 
Kommuneplantillæg-
get hæver rammen for 
detailhandel fra 2.000 m² 
til 3.000 m² og udvider 
lokalcentrets område med 
en mindre ubebygget 
areal.

Kommuneplantillægget 
blev annonceret den 23. 
marts 2011 med en indsi-
gelsesfrist til den 11. maj 
2011. Forslaget er frem-
lagt til offentlig høring 
frem til den 18. maj 2011

Fremlagt i mindst 8 uger
Forslag til tillæg 20 i Kom-
muneplan 2010-2021 er 
fremlagt i perioden fra 
onsdag den 23. marts 
2011 til onsdag den 18. 

maj 2011. Herefter vil 
Byrådet tage stilling til 
indsigelser.

Indsigelse
Bemærkninger eller æn-
dringsforslag skal sendes 
til By-og Udviklingsforvalt-
ningen, Nytorv 11, 6000 
Kolding eller til byogud-
vikling@kolding.dk, så vi 
har det senest onsdag 
den 18. maj 2011.

Miljøvurdering
Der er foretaget screening 
af kommuneplantillæg, 
jf. lov om miljøvurdering 
af planer og program-
mer (lov nr. 936 af 24. 
september 2009) § 3, stk. 
1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Det 
er vurderet, at planen ikke 
er omfattet af behovet for 
miljøvurdering.

Flere oplysninger
Forslaget til kommune-
plantillæg kan ses på 
By- og Udviklingsforvalt-
ningen, Nytorv 11, Kolding 
og på www.kolding.dk/
kommuneplan.dk

Kommuneplantillæg 20 

Ved Nr. Bjert – et lokalcenter

Du kan klage over ret-
lige spørgsmål i forhold til 
planen og den sammenfat-
tende redegørelse af miljø-
vurderingen. Det kan ikke 
klages over, at miljøvurde-
ringens indhold burde været 
anerledes. 
Hvem kan klage? Klage-
berettigede myndigheder, 
foreninger og organisatio-
ner, samt enhver der har 
en væsentlig, individuel 
interesse i sagens udfald.
Hvem er klageinstans? Na-
tur- og Miljøklagenævnet
Hvortil skal klagen sen-
des? Klage skal sendes til  
Natur- og Miljøklagenæv-
net, så vidt muligt elektro-
nisk på nmkn@nmkn.dk 
ellers pr. brev til Natur- og 
Miljøklagenævnet, Rente-
mestervej 8, 2400 Køben-
havn NV
Hvad er klagefristen? Ons-

dag den18. maj 2011 inden 
kl. 14.00
Hvad er lovgrundlaget? 
Lov nr. 936 af 24. septem-
ber 2009 om miljøvurdering 
af planer og programmer og 
lov nr. 937 af 24. september 
2009 om planlægning.
Hvad koster det at klage? 
500 kr for privatpersoner 
og 3000 kr for andre kla-
geberettigede. Gebyret vil 
efter modtagelse af klagen 
blive opkæret af Natur- og 
Miljøklagenævnet. Nærmere 
vejledning om klage og 
gebyr fi ndes på www.kol-
ding.dk/lokalplan og www.
nmkn.dk
Søgsmålsfrist: Søgsmål 
til prøvelse af afgørelsen 
ved domstolene, skal være 
anlagt inden 6 måneder fra 
i dag.

SÅDAN KLAGER DU

Kolding Kommune sætter 14 nye byggegrunde til 
salg til yderst attraktive priser tæt ved Dollerup Sø. 
Lunderskov byder på pragtfuld og overdådig natur, 
og er beliggende meget centralt i forhold til motor-
vejsnettet. Der er gode børnepasningsmuligheder 
og skole.

Grundene varierer i størrelser fra 727 til 1.243 m² og 
koster fra 400.000 kr. til 535. 000 kr.

Adresse Størrelse Matr.nr. Nagbøl 
by, Skanderup

Pris

Granitvænget 1 883 m² Del nr. 1 af 14q 495.000

Granitvænget 2 869 m² Del nr. 2 af 14q 450.000

Granitvænget 3 1089 m² Del nr. 3 af 14q 525.000

Granitvænget 4 835 m² Del nr. 4 af 14q 400.000

Granitvænget 5 857 m² Del nr. 5 af 14q 445.000

Granitvænget 6 807 m² Del nr. 6 af 14q 400.000

Granitvænget 7  912 m² Del nr. 7 af 14q 455.000

Granitvænget 8  791 m² Del nr. 8 af 14q 400.000

Granitvænget 9  832 m² Del nr. 9 af 14q 440.000

Granitvænget 10  1083 m² Del nr. 10 af 14q 475.000

Granitvænget 11 770 m² Del nr. 11 af 14q 400.000

Granitvænget 12  1243 m² Del nr. 12 af 14q 535.000

Granitvænget 13  727 m² Del nr. 13 af 14q 400.000

Granitvænget 14  741 m² Del nr. 14 af 14q 400.000

Byggegrundene er byggemodnet med kloak, vand, 
telefon og el. Priserne er incl. disse tilslutningsbi-
drag og incl. moms. 

Byggegrundene udbydes i offentligt udbud til oven-
nævnte mindstepriser.

Kommunen er ikke forpligtet til at sælge grundene 
til den udbudte pris.
Hvis der foreligger tilbud fra fl ere tilbudsgivere til 
mindsteprisen på den samme grund, vil kommunen 
udvælge køberen ved lodtrækning.
Fremkommer der overbud, vil de tilbudsgivere, der 
har afgivet tilbud om køb til mindsteprisen, få mu-
lighed for at fremkomme med et nyt tilbud.

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
By- og Udviklingsforvaltningen, Køb og Salg, Nytorv 
11,Kolding. Tlf.nr. 75 50 15 00 eller 79 79 16 74. 
Udbudsmaterialet kan også ses på www.kolding.dk/
granitvænget

Købstilbud skal sendes til ovenstående adresse og 
være Kommunen i hænde senest 19. maj 2011 kl.
12.00. De grunde der ikke er solgt efter tilbudsfri-
stens udløb vil fortsat være til salg.

Byggegrunde til salg

Granitvænget i Lunderskov
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