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Oversigt over bemærkninger og indsigelser til Kolding Kommunes Forslag til kommuneplan 2017 
 

Nr. Afsender Resumé Administrationens vurdering 

(foreløbig) 

Administratio-

nens indstilling 

(ændring) 

(foreløbig)  

 Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet 1 

Hovedstruktur og retningslinjer 

 

     

1 Vejdirektoratet (VD) Overordnet vejnet 
VD ønsker, at kortet for de overordnede veje bliver 
gjort mere præcis. Baggrunden er, at kommunale 
ønsker til forlægninger og udbygning af statsvejnet-

tet ikke må forveksles med vejplanlinjer optaget på 
Statens Vejplan.  
 
 

VD’s bemærkninger til kommuneplanforslaget 
har været fremsat via Erhvervsstyrelsen som 
statens koordinator ift. indsigelser til kommune-
planforslaget. De indgående aftaler dermed at 

betragte som en forudsætning for kommunepla-
nens endelige vedtagelse.    
 
VD’s bemærkninger er af teknisk karakter, og de 
ønskede ændringer giver et mere retvisende 
billede af forskellige myndigheders planlægning, 

og deres respektive kompetencer. 
Følgende ændringer er aftalt med VD: 

Kortbilag 12 opdateres og tilpasses, så der vises 
følgende kategorier: 
a) Eksisterende veje: 

i. Motorveje 
ii. Øvrige overordnede veje 

b) Planlagte veje 
i. Arealreservationer i Statens Vejplan 

(planlagt vejudvidelse af motorvej 
nord om Kolding / Bramdrup og mo-
torvejstilslutning ved Ødisvej)  

ii. Kommunale arealreservationer (Syd-
lig ringvejsforbindelse i Kolding) 

c) Foreslåede veje 
i. Kommunale ønsker til nye ve-

je/forlægninger – på statsveje og 
kommunale veje (forlægning af rute 
25 – strækningen Hjarup-Vamdrup).  

 

Kortbilag 12 æn-
dres, så det af-
spejler det aftal-
te, som angivet 

under vurdering.  

  Skovrejsning 
Kommuneplanforslaget udpeger dele af statsvejene 

til skovrejsning, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 
 
Med henblik på at sikre udvidelsesplaner for det ek-
sisterende statsveje, skal det sikres at der ikke plan-

tes skov. 
 

Statens veje udtages af korttemaet for skovrejs-
ning. Dette gælder også for korridorer, der er 

reserveret til fremtidige og udvidelser af statsve-
je. 
 
Arealer omfattet af vejbyggelinjer (udvidelser af 

motorvejsnettet inklusiv ramper) udpeges til 
”Skovrejsning uønsket”. Dette vedrører fx plan-
lagt udvidelse af motorvej nord om Kol-
ding/Bramdrupdam.  
 

Kortbilag 4 juste-
res, så det af-

spejler det aftal-
te, som angivet 
under vurdering. 

  Støjzoner omkring statsveje 
Kommuneplanforlagets kortbilag rummer ikke sta-
tens støjzoner omkring statsvejnettet og planlagte 
fremtidige statsveje og er derfor ikke i overens-
stemmelse med ”Oversigt over de statslige interes-
ser i kommuneplanlægningen 2017”. 
 

Støjzonerne for de statslige veje indarbejdes i 
kommuneplanforslagets kort, og sidste sætning i 
retningslinje 6.1.1 om støj omformuleres, så der 
henvises til korrekt kortbilag (der opdeles i to 
kortbilag) 
 

Støjkonsekvens-
zoner for stats-
vejnettet vises på 
selvstændigt 
kortbilag. 

2 Energinet  Luftledninger 
Luftledninger på 400 kV bør fremgå af kommunepla-
nens kort. 
 

Kommuneplanens kort rummer Energinets 400 
kV ledninger. 
 

Ingen ændringer. 

  Sikkerhedsafstand omkring høje genstande 

Sikkerhedsafstand omkring høje genstande bør 
fremgå af kommuneplanens retningslinje. 
Hensigten er undgå en mulig kollision mellem høje 
genstande og luftledningsanlægget. Træer og be-
plantning kan også være et problem, og her henvises 
til vejledning om respektafstande, som er udarbejdet 

af Sikkerhedsstyrelsen. 
 

Retningslinje 5.6.1 præciseres/omformuleres (ny 

tekst = rød skrift / slettet tekst = gennemstreget 
tekst): 
 
Der reserveres 200 meter brede arealer til frem-
føring af planlagte højspændingsforbindelser 
med en spænding på 400 kV og 150 kV. Arealer-

ne er angivet på kortbilag 13.  
På arealer, der er omfattet af reservationerne, 
må der ikke udlægges areal til byformål mv., 
gives tilladelse til opførelse af boliger, institutio-
ner eller erhverv eller iværksættes andre tiltag, 
som kan hindre etableringen af højspændings-
forbindelserne. 

For høje genstande som f.eks. vindmøller, an-
tenner, skorstene mv. gælder følgende: 

 De bør som minimum placeres i en af-
stand på genstandens fulde totalhøjde 
fra respektafstanden langs luftlednings-
anlæg. 

 De bør ikke placeres nærmere end 50 m 

fra deklarationsarealet til elkabelanlæg 
(jordkabler). 

Vindmøller skal som minimum placeres i en af-
stand fra deklarationsarealet langs luftledninger 
svarende til vindmøllens fulde højde. 
Vindmøller bør ikke placeres nærmere end 50 

meter fra deklarationsarealet til el-kabelanlæg 
(jordkabler). 
 

Der foretages 

ændring ift. 
kommuneplan-
forslaget, se side 
157, som angivet 
under vurdering. 

  Magnetfelter fra højspændingsanlæg 
Der eksisterer ingen regler i forhold til minimumsaf-
stande og grænseværdier for eventuelle langtids-

Tages til efterretning Ingen ændringer. 
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virkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. 
Energinet anbefaler derfor, at kommunerne bruger et 
forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning 

og byggesagsbehandling, jf. vejledning, som er ud-
arbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg og KL. 
 

  Dispensation fra tinglyst deklaration 
Energinets elanlæg er generelt sikret ved en tinglyst 
deklaration. Opmærksomheden henledes på, at de-

klarationsarealet administreres meget restriktivt, 
hvorfor dispensation ikke kan forventes. 
 

Tages til efterretning Ingen ændringer. 

  Kabelhandlingsplan 
Som en del af den politiske aftale om at afskaffe 

PSO-afgiften blev det den 17. november 2016 be-
sluttet at tilpasse den eksisterende kabelhandlings-
plan. Det betyder, at kabelhandlingsplanen fra 2009 
ikke vil blive gennemført, og at nye 400 kV anlæg vil 
kunne etableres som luftledninger i stedet for kabler. 

Tages til efterretning Ingen ændringer. 

3 Banedanmark Banedanmark informerer om regler for byggeri i 

henhold til Jernbaneloven. Ønsker at blive hørt ved 
byggeri i nærheden af jernbane. 
 

Tages til efterretning Ingen ændringer. 

4 Region Syddanmark Ingen konkrete bemærkninger til kommuneplanen, 
men giver udtryk for, at de strategiske mål udtrykt i 
planstrategien og konkretiseret i kommuneplanfor-

slaget flugter med regionens indsatser ift. Det Gode 
Liv. Ser frem til et fortsat godt samarbejde med 
kommunen om udviklingen i Syddanmark. Oplyser at 
den regionale råstofplan nu er vedtaget. 

Vedr. den regionale råstofplan. Der er indarbej-
det rettelse i kapitel 8 således at det fremgår at 
råstofplanen nu er vedtaget. 

Der foretages 
opdatering af 
kommuneplanens 

kapitel vedr. an-
den planlægning, 
hvor beskrivelsen 
vedr. Råstofpla-
nen opdateres.  
 

5 Miljøstyrelsen 
 

Udpegningen af naturområder følger ikke direkte 
planloven. Kommunerne bør derfor sikre, at det 
fremgår tydeligt, hvilken udpegning, der svarer til 
”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinte-
resser”. 
 

 

 

Det tilføjes i retningslinjerne for naturområder og 
særligt værdifulde naturområder (retningslinje 
3.4.1 og 3.4.2), at de udpegede naturområder, 
herunder de særligt værdifulde naturområder, 
tilsammen udgør naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser. 

 

 

Der foretages de 
beskrevne æn-
dringer i kommu-
neplanen, side 
83-84, som angi-
vet under vurde-

ring.  

  Vedr. udpegning af områder til Grønt Dan-
markskort 
Miljøstyrelsen finder ikke, at det fremgår tydeligt, at 

naturområder og økologiske forbindelser indgår i 
Grønt Danmarkskort. Retningslinjen for Grønt Dan-
markskort bør mere detaljeret beskrive de udpegede 
områder og beskrive, hvordan hensynet til områder-
ne skal varetages. Retningslinjen bør også indeholde 
en prioritering af kommunernes naturindsats. 
 

Det præciseres i retningslinjen for Grønt Dan-
markskort med følgende: 
 

”Grønt Danmarkskort viser det samlede natur-
netværk og udgøres af følgende udpegninger: 
Naturområder, herunder særligt værdifulde na-
turområder, Natura 2000-områder, potentielle 
naturområder, økologiske 
Forbindelser samt potentielle økologiske forbin-
delser. Hver type udpegning har sin egen ret-

ningslinje, som beskriver områdeudpegningerne 
og hvilke hensyn, der skal varetages for de en-
kelte udpegninger.  
 
Grønt Danmarkskort viser de områder, inden for 
hvilke, naturindsatsen overordnet skal målrettes. 
Den samlede realisering af Grønt Danmarkskort 

skal over tid, tilvejebringes ved naturgenopret-
ning og nye naturprojekter i og omkring følgende 

områder i prioriteret rækkefølge:  
 Natura 2000-områder, samt eksisterende 

værdifulde naturområder uden for Natu-
ra 2000-områderne.  

 Naturområder og nye naturområder, som 
kan udvide eller skabe sammenhæng 
mellem eksisterende værdifulde natur-
områder, herunder i tilknytning til og 
mellem Natura 2000-områder.  

 Naturområder, som samtidig bidrager til 
andre formål, herunder klimatilpasning 

og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø 
eller rekreation.  

 Øvrige naturområder.  
 

Grønt Danmarkskort er vist på kortbilag Grønt 
Danmarkskort. ” 
 

På kortet med Grønt Danmarkskort tilføjes de 
økologiske forbindelser til signaturforklaringen 

og udpegningen gøres tydeligere på kortet. 
 

Der foretages de 
beskrevne æn-
dringer i kommu-

neplanen, side 
88, som angivet 
under vurdering. 

  Vedr. retningslinjer for Grønt Danmarkskort 

Der skal redegøres for, hvordan de digitale kort er 
anvendt. 
 

Følgende afsnit i redegørelsen for retningslinjen 

til Grønt Danmarkskort: 
”Eksisterende natur- og skovområder samt po-
tentielle naturområder og potentielle økologiske 
forbindelser er koordineret med det digitale na-
turkort, og hvor nødvendigt er det tilrettet og 
revideret efter ny viden”. 
 

ændres til: 
 
”De udpegninger der samlet udgør det Grønne 
Danmarkskort, er sammenholdt med det digitale 

Der foretages de 

beskrevne æn-
dringer i kommu-
neplanen, side 
88-89, som angi-
vet under vurde-
ring 
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naturkort. Udpegningerne er i forbindelse med 
kommuneplanrevision 2013 og igen 2017 juste-
ret efter enslydende parametre, hvorfor koordi-

nation med det digitale naturkort, ikke har med-
ført nye ændringer i det Grønne Danmarkskort.” 
 

  Vedr. afgrænsning af økologiske og potentielle 
økologiske forbindelser  
Miljøstyrelsen ønsker det præciseret, at ændringer af 

afgrænsningen af de økologiske forbindelser kun kan 
ske ved en revision af kommuneplanen eller ved et 
kommuneplantillæg. 
 

Trekantsområdets formulering i redegørelsesaf-
snittet for Grønt Danmarkskort omkring ændring 
af afgræsningen, skal alene forstås som den 

normale interesseafvejning/detailjustering der 
foretages ved konkret administrativ behandling. 
Eksempelvis kan det være svært at varetage en 
specifik arts lokale behov ud fra en overordnet 
kortlægning. Formuleringen er ikke tænkt som 
ændring i udpegningens afgræsning.  
 

Med baggrund i bemærkningerne justeres føl-
gende sætning i redegørelsesafsnittet for Grønt 
Danmarkskort:  

”Den nærmere afgrænsning af de enkelte økolo-
giske forbindelser vil defineres, når den nærmere 
planlægning skal gennemføres - enten i forbin-

delse med lokalplanlægning, vandmiljø-
indsatser, friluftsprojekter eller frivillige aftaler 
om naturpleje, skovrejsning, jordfordeling mv.  
Til:  
Den nærmere vurdering og udbygning af de en-
kelte potentielle økologiske forbindelser vil ske, 
når den nærmere projektering, administration 

eller planlægning skal gennemføres - enten i 
forbindelse med lokalplanlægning, vandmiljøind-
satser, friluftsprojekter eller frivillige aftaler om 
naturpleje, skovrejsning, jordfordeling mv. 
 

Der foretages de 
beskrevne æn-
dringer i kommu-

neplanen, side 
88-89, som angi-
vet under vurde-
ring 

6 SF  
Ved gruppeformand Lis 
Ravn Ebbesen 

Med henvisning til punkterne i kommuneplanens 
”Det vil vi” under ”5.1 Veje”, anfører SF i høringssva-
ret følgende synspunkter: 
• SF støtter arbejdet for udbygning af E20 fra 

Nørre Aaby frem mod Odense SØ, såfremt 

udbygningen sker af trafiksikkerhedsmæs-
sige hensyn. Udbygningen bør indebære 

sikring af støjskærme ved boligområder og 
en udbygning bør være udgiftsneutral for 
kommunerne på strækningen. 

• SF udbeder sig, at der ved skønnet behov 
for etablering af ny parallelforbindelse over 
Lillebælt, fokuseres på en løsning i form af 
en kombineret vej- og baneforbindelse. 

• SF mener ikke at trængselsproblemer på 
motorvejen mod Hamburg er så omfatten-
de, at en motorvejsudbygning er påtræn-
gende. SF anbefaler at der i stedet satses 
på udbygning af den kollektive trafik (flere 
afgange og kortere rejsetid), som vurderes 

at aflaste motorvejsstrækningen markant 
for personbiltrafik. 

• SF mener, at det eksisterende motorvejs-
net har den nødvendige kapacitet til trafik-
ken mellem Trekantområdets byer og Bil-

lund lufthavn, og er derfor imod arbejdet 
for anlæg af ny midtjysk motorvej, der bå-

de kan aflaste E45 ved Vejle Fjord og rundt 
om Kolding og betjene Billund Lufthavn –
Arbejde for udbygning af E45 i Østjylland.  

• Såfremt statslige myndigheder af hensyn til 
trafiksikkerheden skønner det hensigts-
mæssigt at udbygge det statslige vejnet, er 
SF for – ellers ikke. 

 

Høringssvaret vurderes at have et politisk ind-
hold, som vil kunne indgå i de 7 byråds behand-
ling af høringssvar med henblik på endelig ved-
tagelse af kommuneplanen, under forudsætning 
af de deraf besluttede ændringer.  

 
Under henvisning til det enkelte byråds beslut-

ningskompetence vedrørende indholdet i den 
pågældende kommunes kommuneplan, tages 
SF’s synspunkter til efterretning. 
 
I den aftale der den 13. december 2016 blev 
indgået af et stort folketingsflertal (regeringen 
(V, LA og K), S, DF og RV) om ”Udmøntning af 

midler til undersøgelse af ny midtjysk motorvej 
og Hillerødmotorvejens forlængelse mv.” blev 
det besluttet at gennemføre en VVM-
undersøgelse af en ny motorvej på strækningen 
fra Give til Haderslev. 
 

VVM-undersøgelsen skal tilvejebringe tilstrække-
lig viden til, at politikere og borgere kan vurdere 
projektets virkninger på miljøet og sammenligne 
alternative løsningsforslag, VVM-undersøgelsen 
skal desuden sikre, at vejprojektet bliver bedst 

muligt tilpasset omgivelserne, og at miljø ikke 
påvirkes unødvendigt. 

 
VVM-undersøgelsen gennemføres af Vejdirekto-
ratet, og vil omfatte en lang række undersøgel-
ser, herunder: 
• Kortlægning og vurdering af vejprojek-

tets virkninger på naturen og miljøet, 
både de direkte konsekvenser af vej-

projektet og den betydning, som vejen 
får for de omkringliggende områder. 

• Vurdering af om vejprojektet berører 
eller påvirker beskyttet natur (Natura 
2000 områder og områder omfattet af 
naturbeskyttelsesloven) samt beskyt-

telseszoner efter anden lovgivning.  
• Vurdering af konsekvenserne for dyre- 

og planteliv og indarbejdet foranstalt-
ninger for at afbøde påvirkningerne. 
Det kan bl.a. omfatte erstatningsnatur, 

faunapassager og beplantning. 
• Beskrivelse af de miljømæssige, na-

turmæssige og visuelle konsekvenser i 
forbindelse med anlæg af en ny vejfor-
bindelse eller udbygning af en eksiste-
rende vej samt beskrivelse af, hvordan 
man kan begrænse eller undgå de ne-
gative effekter på omgivelserne. 

• Kortlægning af de arkæologiske og 

kulturhistoriske interesser i området. 
• Beskrivelse af arealmæssige konse-

kvenser af vejprojektet, både i anlægs-
perioden og den efterfølgende driftspe-
riode 

Ingen ændringer. 
 



 

4 

Nr. Afsender Resumé Administrationens vurdering 

(foreløbig) 

Administratio-

nens indstilling 

(ændring) 

(foreløbig)  

• Redegørelse for de støjmæssige konse-
kvenser 

 

Endelig vil VVM-undersøgelsen beskrive de trafi-
kale konsekvenser for det eksisterende vejnet, 
og der vil ske en vurdering af de anlægs- og 
driftsøkonomiske konsekvenser ved et sådant 
anlæg samt beregning af de samfundsøkonomi-
ske konsekvenser. 
 

Som en del af VVM-undersøgelsen gennemføres 
to offentlige høringer af projektet. Den indleden-
de høring – den såkaldte idefasehøring – der er 
gennemført i perioden 8. juni - 1. september 
2017 som en del af opstarten af projektet, hvor 
grundlaget for arbejdet er præsenteret, og for-
slag til emner og løsninger til brug for det videre 

arbejde indkaldes. 
 

Undersøgelsen afrapporteres i en sammenfat-
tende rapport samt et antal baggrundsrapporter 
og tekniske notater. Når rapporten foreligger, 
gennemføres en afsluttende offentlig høring på 

baggrund af VVM-undersøgelsens resultater. I 
begge høringsperioder gennemføres et eller flere 
offentlige borgermøder. VVM-undersøgelsen 
forventes afsluttet medio 2019 med afrapporte-
ring, hvorefter der frem mod slutningen af 2019 
gennemføres høringsfase. Herefter er det op til 
regering og folketing at beslutte om der skal 

arbejdes videre med projektet, og hvilken linje-
føring der i givet fald skal arbejdes videre med. 
 
Trekantområdets bestyrelse og et flertal i de 7 
byråd i Trekantområdets kommuner har vurderet 
at anlæg af en ny midtjysk motorvej vil være en 
hensigtsmæssig del af bestræbelserne på at 

modvirke trængsel på E45 – specielt omkring 
Vejle Fjord og rundt om Kolding – og på at skabe 

bedre forbindelser til Billund Lufthavn. Trekant-
områdets bestyrelse og et flertal i de 7 byråd 
støtter derfor op om Vejdirektoratets arbejde 
med en VVM-undersøgelse for strækningen Ha-

derslev-Billund-Give. I den igangværende VVM-
undersøgelse er det vigtigt at alle relevante for-
hold inddrages, og derfor har bestyrelsen for 
Trekantområdets i det høringssvar, der er afgivet 
i forbindelse med den indledende høring bl.a. 
anført: ”En ny midtjysk motorvej er en langsigtet 
løsning på vigtige trafikale problemstillinger, og 

derfor er det vigtigt at der ikke på forhånd fra-
sorteres mulige korridorer. Alle relevante korri-
dorer bør undersøges grundigt, og vi vil opfordre 
til at der i de videre undersøgelser tages ud-
strakt hensyn til trafikale hensyn, de natur- og 
miljømæssige hensyn og ikke mindst input fra 
lokale borgere langs de forskellige korridorer.” 

 

7 Lokalområdet Ødis-

Bramdrup-Fovslet 
(ØBØF) –repræsenteret 
ved Formand 

Jens Søgaard Jørgensen 
 

Vedr. ny midtjysk motorvej 

Lokalrådet ØBØF er af den holdning, at der bør sat-
ses på en udvidelse af den eksisterende motorvej 
E45, fremfor etablering af en ny midtjysk motorvej, 
hvis linjeføring evt. vil gå gennem Ødis-området eller 

tæt på. 
 
Lokalrådet anerkender behov for en aflastning af E45 
omkring bl.a. Kolding, men det vurderes ikke at ud-
fordringer med tung trafik omkring Kolding løses ved 
anlæg af en ny motorvejsstrækning.  
 

Lokalrådet påpeger således, at en udvidelse af den 
eksisterende motorvej med et ekstra spor vil være 
samfundsøkonomisk billigst. Derudover bør der vær-
nes om områdets særlige naturkvaliteter, og de sær-
lige hensyn der knytter sig hertil. Herunder hensyn 
som fx kulturhistorie, arkæologi, natur, biologisk 
mangfoldighed samt rekreative kvaliteter i området. 

I høringssvaret nævnes Fovslet Skov, Svanemosen, 
Ødis Sø og Drenderup skov, med dertil hørende hen-

syn og kvaliteter.      
 
Desuden påpeges øget støjgener i området ved den 
foreslået ny motorvejsstrækning, med deraf afledte 

uhensigtsmæssige konsekvenser som f.eks. forrin-
gelse af ejendomsværdier. 
 
Lokalrådet opfordrer Vejdirektoratet til en hurtig 
afklaring og udmelding, så beboere i de berørte om-
råder ikke stavnsbindes til sine ejendomme. 
 

Se vurdering ovenfor Ingen ændringer. 

 

8 Andrea Pachai 
Vestermarksvej 10E, Jor-

Vedr. ny midtjysk motorvej 
Borgeren udtrykker sin utilfredshed med, at Kolding 

Se vurdering ovenfor Ingen ændringer. 
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drup 
 

Kommune – Byrådet - arbejder positivt for etablering 
af en Hærvejsmotorvej. I høringssvaret påpeges de 
afledte støjgener og borgeren giver udtryk for ønske 

om at fraflytte kommunen, hvis motorvejen etable-
res. 
 

9 Ann Bøgelund  
Bækkelundvej 6, Jordrup 
 

Vedr. ny midtjysk motorvej 
Borgeren udtrykker sin utilfredshed med, at Kolding 
Kommune arbejder for en Hærvejsmotorvej.  I hø-
ringssvaret påpeges de afledte gener ved, at lokal-

samfund, skoledistrikter og den eksisterende lokale 
infrastruktur gennemskæres, samt at boligpriser i et 
i forvejen udfordret område falder væsentligt. 
    

Se vurdering ovenfor Ingen ændringer. 
 

10 Ingrid Viuff 

Fynslundvej 3, Kolding 
Vedr. ny midtjysk motorvej 
Borgeren udtrykker sin kritik af, at Kolding Kommu-

ne – Byrådet - ved sit medlemskab af Hærvejskomi-
téen arbejder positivt for etablering af en Hærvejs-

motorvej. Borgeren mener, at kommunen tilsvaren-
de burde støtte organisationer med modsatte syns-
punkter. 
Under henvisning til de gener, borgeren selv oplever 
ved at bo tæt ved en motorvej, udtrykker borgeren 

sin bekymring for den udvikling, som Hærvejskomi-
téen står for. 
 

Se vurdering ovenfor Ingen ændringer. 

 

11 Foreningen Hærvejs-
motorvejen Nej Tak 
Ved formand Tina Peter-

sen 

Vedr. ny midtjysk motorvej 
Foreningen udtrykker beklagelse over, at Kolding 
Kommune støtter Hærvejsmotorvejen og Hærvejs-
komitéens synspunkter ensidigt. Foreningen påpeger 

i sit høringssvar, at en ny motorvej vil få negative 
konsekvenser for mennesker og natur. 
 

Se vurdering ovenfor Ingen ændringer. 

12 Forsvaret 
 

(Forsvarets interesser har 
indgået i Erhvervsstyrel-
sens dialog med Hader-

slev Kommune, med hen-
visning til indhold i fælles 
del af kommuneplanen) 

Forsvaret har ønsket at Grønt Danmarkskort ikke 
medfører nye restriktioner for deres aktiviteter i de 

nationalt eller internationalt beskyttede naturområ-
der, eller i andre områder, der er omfattet af Grønt 
Danmarkskort. 

 

Følgende tekst medtages i redegørelse til ret-
ningslinje 3.4.5:  

”For Forsvarets arealer vil Grønt Danmarkskort 
ikke medføre nye restriktioner for Forsvarets 
eksisterende aktiviteter i nationalt eller internati-

onalt beskyttede naturområder, eller i andre 
områder, der er omfattet af Grønt Danmarks-
kort”. 
 

Der foretages 
ændring ift. 

kommuneplan-
forslaget, se side 
84, som angivet 

under vurdering. 

13 Kolding Herreds Land-
brugsforening (KHL)  

I høringssvaret har KHL fokus på landbrugets udvik-
lingsmuligheder bredt set, og mere specifikt på den 
afvejning af forskellige interesser i det åbne land, 
som kommuneplanens retningslinjer og arealudpeg-
ninger er et udtryk for.  

 
De dele af høringssvarets indhold, der vedrører ge-
nerelle og principielle forhold omkring kommunepla-
nens udpegninger gengives nedenfor, mens be-
mærkninger ift. konkrete ejendomme berørt af be-
stemte arealudpegninger, behandles i sammenhæng 
med den lokale del af kommuneplanen for Kolding 

Kommune. 
 
KHL påskønner, at det i kommuneplanen afspejles, 
at landbruget og fødevaresektoren fortsat spiller en 

stor rolle i Trekantområdet. Herunder, at der med 
kommuneplanens byudvikling og med udpegning af 
de særlig værdifulde landbrugsområder (SVL) tilken-

degives ønske om, at sikre hensyntagen til landbru-
gets udviklingsmuligheder.  
 

  

  KHL mener dog, at kommuneplanens arealudpegnin-
ger vedr. naturområder, økologiske forbindelser, 

samt områder omfattet af det grønne Danmarkskort 
er for omfattende og vidtgående. I høringssvaret 
udtrykkes en bekymring for, at disse udpegninger i 
sammenhæng med kommuneplanens SVL-
udpegninger på sigt vil skabe øgede konflikter ift. 
landbrugets interesser. Dette gælder såvel ift. den 
eksisterende husdyrproduktion, men også ift. etable-

ring af nye husdyrproduktioner, herunder nye pro-
duktioner med øget fokus på dyrevelfærd og økologi.    
 

For kommuneplanen for Trekantområdet medfø-
rer Grønt Danmarkskort ikke en ny udpegning, 

men alene en overordnet retningslinje om priori-
tering af naturindsatsen. 
 
Grønt Danmarkskort samler de eksisterende 
udpegninger for natur under et ny fælles navn. 

Ingen ændringer. 
 

  Blandet andet under henvisning til, at landbruget ser 
sig selv som aktiv medspiller i forhold til varetagelse 

af natur- og miljøforbedrende tiltag, herunder natur-

pleje, foreslår KHL, at første linje i kommuneplanens 
retningslinje for naturområder (3.4.1) ændres fra 
”Naturområder på land skal bevares og søges udvi-
det” til ”Naturområder på land skal bevares og udlæg 
af nye naturområder skal ske under hensyntagen til 
landbrugets interesser”.  Forslaget fremsættes for at 

forebygge fremtidige konflikter mellem de forskellige 
hensyn. 
 

Kommunerne i Trekantområdet er opmærksom 
på, at kommunerne ved nye udpegninger er 

forpligtet til at lave en afvejning af det åbne 

lands interesser, herunder landbruget. Kommu-
nerne foreslår, at indholdet og administrationen 
af Grønt Danmarkskort drøftes i det kommende 
naturråd. 
 

Ingen ændringer. 

  I høringssvaret påpeger KHL, at der under ”3.1.3 
retningslinje for husdyrbrug” henvises til forældet 
lovgivning med hensyn til kommunernes mulighed 

 Den pågældende 
henvisning vil 
blive opdateret. 
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Nr. Afsender Resumé Administrationens vurdering 

(foreløbig) 

Administratio-

nens indstilling 

(ændring) 

(foreløbig)  

for, via miljøgodkendelser, at kunne regulere anven-
delse af husdyrgødning. 
 

 

 

  Med henvisning til kommuneplanens ”3.4.3 Retnings-
linje for økologiske forbindelser, potentielle økologi-
ske forbindelser og potentielle naturområder”, giver 
KHL udtryk for en oplevelse af, at det ikke er muligt 
at etablere større anlæg og byggerier inden for om-

råder udpeget som økologiske forbindelser. KHL an-
fører, at det er vigtigt at retningslinjen i sin udform-
ning fortsat muliggør anlæg og byggerier, som er 
nødvendige for landbrugsdrift, herunder også at ret-
ningslinjerne ikke forhindrer etablering af nye pro-
duktionsformer for husdyrbrug med frilandsprodukti-
on, herunder eksempelvis økologisk produktion. 

 

De økologiske forbindelser’ omfatter eksisteren-
de naturområder der har en særlig værdi i for-
hold til dyr og planters naturlige bevægelse i 
landskabet. Der er tale om en delmængde af 
kommuneplanens udpegning af ’naturområder’ 

og disse områder er beskyttet §3 natur, fredskov 
eller arealer med fredede arter. Byggeri og an-
læg inden for disse områder vil være underlagt 
den lovgivning der gælder for disse områder 
(naturbeskyttelsesloven, skovloven og habitatdi-
rektivet). 
 

De potentielle økologiske forbindelser omfatter 
netværkets øvrige områder, som overvejende 
udgøres af landbrugsarealer, ikke beskyttede 

græsarealer og beplantede arealer, som ikke er 
omfattet af fredskov. For disse områder sigter 
retningslinjen mest på større tekniske anlæg, der 

vil afskære en forbindelseslinje fuldstændigt, og 
ikke på landbrugsbyggeri i almindelig forstand. 
 
Med baggrund i bemærkningen, præciseres dette 
i redegørelsen ved at indsætte følgende (rød 
tekst): 
De økologiske forbindelser omfatter udvalgte 

eksisterende naturområder, der har en særlig 
værdi i forhold til dyr og planters naturlige be-
vægelse i landskabet. De eksisterende naturom-
råder er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
fredskov jf. skovlovens bestemmelser, artsfred-
ning mv., og den nuværende lovlige anvendelse 
af naturområderne kan fortsætte som hidtil. 

 
Udpegningerne er ikke til hinder for almindelig 
landbrugsmæssig drift eller for andre eksisteren-

de aktiviteter såsom jagt eller færdsel. For de 
arealer der er omfattet af eksempelvis naturbe-
skyttelseslovens §3 eller skovloven, kan den 

nuværende lovlige anvendelse af naturområder-
ne fortsætte som hidtil. Retningslinjen for økolo-
giske forbindelser og potentielle økologiske for-
bindelser sigter mest på større tekniske anlæg, 
der vil afskære en forbindelseslinje fuldstændigt 
- ikke landbrugsbyggeri i almindelig forstand. 
Almindeligvis er retningslinjen ikke relevant for 

landbrugsbyggeri, der ligger i tilknytning til eksi-
sterende byggeri. 
 

Der foretages de 
beskrevne æn-
dringer i teksten, 
som angivet un-
der vurdering. 

  Sidst opfordrer KHL i sit høringssvar til, at der med 
kommuneplanen lægges op til muligheder for i min-

dre skala ved udlæg af erstatningsnatur, at kunne 
flytte natur med lav målsætning og lav naturværdi.  
 

Nedlæggelse af naturarealer for at etablere er-
statningsnatur kan ikke ske gennem en ændring 

af kommuneplanen, idet det kræver tilladelser 
efter Naturbeskyttelsesloven. 

Ingen ændringer. 
 

14 Fælles høringssvar fra 
Vejle-Fredericia Land-

boforening, Jysk Land-

brug, Kolding Herreds 
Landbrugsforening og 
Familielandbruget 
 
(Sendt til Vejle Kommune, 
med henvisning til indhold 
i fælles del af kommune-

planen) 

Husdyrproduktion 
Gør opmærksom på, at der ud over tendensen med 

færre og større landbrugsenheder også er en ten-

dens til at etablere nye husdyrbrug med nye husdyr-
produktioner med vægt på øget dyrevelfærd. Der 
skal derfor også være mulighed for at etablere hus-
produktioner på ejendomme, hvor der ikke er husdyr 
i dag. 
 

Der er som sådan ingen retningslinjer, som for-
byder nyt byggeri til husdyrproduktion i det åbne 

land. Retningslinjerne udgør et grundlag for ad-

ministration af landzonebestemmelser og for 
administration inden for anden lovgivning, bl.a. 
natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen samt 
husdyrgodkendelsesloven. Kommunen ønsker 
overordnet at landbrugserhvervets udviklings-
muligheder skal sikres og det skal ske på et bæ-
redygtigt grundlag under hensyn til natur, klima, 

miljø, landskab og lokalsamfund, sådan står det i 
Mål for Landbrug. Dette dækker også nye hus-
dyrproduktioner på ejendomme og i områder, 
hvor der i dag ikke er husdyrproduktion. 
 

 

  Natur, økologiske forbindelse og potentiel na-
tur og – økologiske forbindelser 
Landbruget finder det vigtigt, at retningslinjen om 
økologiske forbindelser muliggør anlæg og byggeri, 
som er nødvendige for landbrugsdriften. 
 
Landbruget ser gerne, at der er mulighed for i min-

dre skala at kunne flytte natur med lav målsætning 
og lav naturværdi ved udlæg af erstatningsnatur.  
 
 
Såfremt der etableres ny natur på landbrugsarealer, 
ser landbruget, at der ses på muligheden for jordfor-
deling. 

 

De økologiske forbindelser’ omfatter eksisteren-
de naturområder der har en særlig værdi i for-
hold til dyr og planters naturlige bevægelse i 
landskabet. Der er tale om en delmængde af 
kommuneplanens udpegning af ’naturområder’ 
og disse områder er beskyttet §3 natur, fredskov 
eller arealer med fredede arter. Byggeri og an-

læg inden for disse områder vil være underlagt 
den lovgivning der gælder for disse områder 
(naturbeskyttelsesloven, skovloven og habitatdi-
rektivet). 
 
De potentielle økologiske forbindelser omfatter 
netværkets øvrige områder, som overvejende 

udgøres af landbrugsarealer, ikke beskyttede 
græsarealer og beplantede arealer, som ikke er 
omfattet af fredskov. For disse områder sigter 
retningslinjen mest på større tekniske anlæg, der 
vil afskære en forbindelseslinje fuldstændigt, og 
ikke på landbrugsbyggeri i almindelig forstand. 

 

Der foretages de 
beskrevne æn-
dringer i teksten, 
side 77 og side 
79, som angivet 
under vurdering. 
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Nr. Afsender Resumé Administrationens vurdering 

(foreløbig) 

Administratio-

nens indstilling 

(ændring) 

(foreløbig)  

Med baggrund i bemærkningen, præciseres dette 
i redegørelsen ved at indsætte følgende (rød 
tekst): 

De økologiske forbindelser omfatter udvalgte 
eksisterende naturområder, der har en særlig 
værdi i forhold til dyr og planters naturlige be-
vægelse i landskabet. De eksisterende naturom-
råder er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
fredskov jf. skovlovens bestemmelser, artsfred-
ning mv., og den nuværende lovlige anvendelse 

af naturområderne kan fortsætte som hidtil. 
 
Udpegningerne er ikke til hinder for almindelig 
landbrugsmæssig drift eller for andre eksisteren-
de aktiviteter såsom jagt eller færdsel. For de 
arealer der er omfattet af eksempelvis naturbe-
skyttelseslovens §3 eller skovloven, kan den 

nuværende lovlige anvendelse af naturområder-
ne fortsætte som hidtil. Retningslinjen for økolo-

giske forbindelser og potentielle økologiske for-
bindelser sigter mest på større tekniske anlæg, 
der vil afskære en forbindelseslinje fuldstændigt 
- ikke landbrugsbyggeri i almindelig forstand. 

Almindeligvis er retningslinjen ikke relevant for 
landbrugsbyggeri, der ligger i tilknytning til eksi-
sterende byggeri. Almindeligvis er retningslinjen 
ikke relevant for landbrugsbyggeri, der ligger i 
tilknytning til eksisterende byggeri. 
 
Nedlæggelse af naturarealer for at etablere er-

statningsnatur kan ikke ske gennem en ændring 
af kommuneplanen, idet det kræver tilladelser 
efter Naturbeskyttelsesloven.  
 
Kommunerne ser gerne, at der arbejdes videre 
med jordfordeling. 
 

  Grønt Danmarkskort 
Landbrugsorganisationerne noterer sig, at Grønt 

Danmarkskort er en ny udpegning.  
 

Grønt Danmarkskort samler de eksisterende 
udpegninger for natur under et ny fælles navn. 

For kommuneplanen for Trekantområdet medfø-
rer Grønt Danmarkskort ikke en ny udpegning, 
men alene en overordnet retningslinje om priori-

tering af naturindsatsen. 
 

 

  Grønt Danmarkskort indeholder sammenfald mellem 
særlig værdifuld landbrugsjord og Grønt Danmarks-
kort, og vil gerne have en uddybning af dette for-
hold.  

 

Udpegningen for potentielle økologiske forbindel-
ser skal ikke være en hindring for landbrugets 
jordinteresser, da der sagtens kan indgå væ-
sentlige landbrugsarealer inden for udpegningen, 

uden at funktionalitet af de potentielle økologi-
ske forbindelser går tabt. Det er altså dermed 
kun den delmængde af Grønt Danmarkskort som 
udgøres af potentielle økologiske forbindelser, 
hvor der i begrænset omfang er sammenfald 
mellem særlig værdifuld landbrugsjord. Som 

beskrevet ovenfor har udpegningen været gæl-
dende siden 2013, og det har ikke indtil videre 
medført begrænsninger for landbruget.  
 

 

  Landbruget tolker teksten om Grønt Danmarkskort, 

at der ikke pålægges begrænsninger i den eksiste-

rende drift eller aktiviteter, men at der fremadrettet 
kan blive tale om tiltag, som alene baserer sig på 
frivillige aftaler. Landbruget ønsker gerne at deltage i 
arbejdet med de nye naturråd. 
 

Kommunerne i Trekantområdet er enig med 

Landbrugets organisationer om, at udbygningen 

af natur uden for områder, hvor der er lovbund-
ne forpligtigelser, skal ske ved frivillige aftaler. 
Grønt Danmarkskort kan dog udbygges på man-
ge måder, eksempelvis gennem fremtidige kli-
maprojekter eller jordfordeling i forbindelse med 
vådområder, ligesom der kan forekomme særlige 
situationer der kræver øjeblikkelig handling, 

(eksempelvis vejbyggeri hvor udlæg af erstat-
ningsnatur er påkrævet). Hverken kommunerne 
eller landbruget kender fremtidens krav og de 
juridiske aspekter i disse udfordringer, hvorfor 
kommunerne ikke kan stille garantier for at ud-
bygningen alene kan ske ved frivillige aftaler. 

Ordvalget ’overvejende’ skal dog tolkes som, at 
der ’i helt særlige tilfælde’ kan forekomme situa-
tioner, hvor der ikke er tale om frivillighed. 
Kommunerne ser frem til at have en dialog om 
indholdet og administrationen af Grønt Dan-
markskort med interesseorganisationerne, her-

under landbruget, i det kommende naturråd. 

 

 

15 Centrovice  
 
(Sendt til Middelfart 
Kommune, med henvis-
ning til indhold i fælles del 

af kommuneplanen) 
 

Høringssvaret har fokus på udpegning af Grønt 
Danmarkskort. Centrovice henviser til, at hensigten 
med udpegningen ikke er at stille nye krav til eller 
sætte begrænsninger for landbruget, og at Centro-
vice gerne deltager i det kommende naturråd.  

 
Der opfordres til, at lodsejere inddrages, når der 
bliver arbejdet med kommuneplanens mål om at øge 
befolkningens adgang til naturområder. 
 
Centrovice udtrykker tilfredshed med redegørelses-

teksten i forhold til potentielle naturområder og sær-

Kommunerne i Trekantområdet tager bemærk-
ningerne til efterretning og ser frem til at have 
en dialog om indholdet og administrationen af 
Grønt Danmarkskort.  
 

 
Kommunerne inddrager lodsejerne i forbindelse 
med de konkrete projekter.  
 
 
I forhold til overlap af potentielle naturområder 

og særligt værdifulde landbrugsområder var der 

Tages til efterret-
ning. 
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Nr. Afsender Resumé Administrationens vurdering 

(foreløbig) 

Administratio-

nens indstilling 

(ændring) 

(foreløbig)  

ligt værdifulde landbrugsområder og evt. overlap 
mellem disse. Desuden beder de om, at der tages 
hensyn til senere beskyttelseskrav i udviklingen af 

potentielle naturområder indenfor Natura 2000. 
 

- da SVL-udpegningen i sin tid blev foretaget - 
enkelte landbrugsarealer inden for Natura 2000 
områderne, som blev medtaget i SVL (Dette er 

gældende for Middelfart Kommune). Det er høj-
bundsjorde i omdrift, og driften er i overens-
stemmelse med udpegningsgrundlaget for Natu-
ra 2000-området. Dette er nævnt i redegørelsen 
til retningslinjen for SVL ligesom det i redegørel-
sen til retningslinjen for potentiel natur er an-
ført: ”Udpegningerne er ikke til hinder for almin-

delig landbrugsmæssig drift eller for andre eksi-
sterende aktiviteter såsom jagt eller færdsel. 
Retningslinjen sigter mest på større tekniske 
anlæg, der vil afskære en forbindelseslinje fuld-
stændigt - ikke landbrugsbyggeri i almindelig 
forstand. Almindeligvis er retningslinjen ikke 
relevant for landbrugsbyggeri, der ligger i til-

knytning til eksisterende byggeri.” 
 

Med hensyn til eventuelle fremtidige begræns-
ninger i mulighederne for udvikling af husdyr-
brug i nærheden af potentielle naturområder 
indenfor Natura 2000, er det ikke kommunepla-

nen, der sætter begrænsninger. Det er derimod 
en følge af husdyrreguleringen (husdyrbruglo-
ven), hvor beskyttelsen af naturområder inden-
for Natura 2000, såkaldte kategori 1 naturområ-
der, er stærkere i forhold til beskyttelsen af na-
turområder udenfor Natura 2000, såkaldte kate-
gori 2 eller 3 naturområder. 

 
Grønt Danmarkskort samler de eksisterende 
udpegninger for natur under et ny fælles navn. 
 

16 Grøn Kultur Danmark 
(GKD) 

 
(Sendt til Fredericia 
Kommune, med henvis-

ning til indhold i fælles del 
af kommuneplanen) 
 

Vedr. Folkesundhed og livskvalitet 
GKD savner et særligt afsnit om folkesundhed og 

livskvalitet. Begge emner indgår dog i en grad i af-
snittene 4 og 2.1. 
 

Folkesundhed og livskvalitet er vigtige parametre 
i forbindelse med den fysiske planlægning, og 

emnerne indgår i forvejen i kommuneplanen, 
hvor det har relevans for det konkrete kommu-
neplantema. Emnerne vurderes at være tilstræk-

keligt dækket i kommuneplanen, og emnerne er 
derfor ikke nødvendige at uddybe yderligere i et 
særskilt afsnit. 

 

Tages til efterret-
ning. 

  GDK mener, at der er et behov for at beskytte aller-
gikere mod ufrivillig påvirkning fra parfume og to-
baksrygning, og anbefaler, at der udlægges særlige 
allergivenlige byområder. 
 

Kommuneplanen giver ikke mulighed for at regu-
lere forholdet. 
 

 

  GKD foreslår også, at ældre og gamle huse forpligti-
ges til at anvende samme type belægning, som de er 
”født” med eller lysere tage. Mørke tage bør således 
kun tillades i særlige tilfælde. Der findes i dag helt 
hvide tagbelægninger (Det biologiske hus på Bygge-

centrum). 
 

Det er vurderingen, at den fælles kommuneplan 
ikke skal detailstyre sådanne forhold, og det 
dermed må være op til den enkelte kommune at 
håndtere dette, hvis det ønskes. 
 

 

 

  Vedr. Klima 
GKD ser med tilfredshed på, at visioner for håndte-
ring og anvendelse af overfladevand er indarbejdet i 
7.2.2. 

 
GKD anbefaler, at der tilføjes et underafsnit 7.2.3 
om anvendelse af klimavenlige belægninger, herun-
der, at der på tagflader og større arealer bør bruges 
lyse overflader, og flader, der er egnet til opsamling 
af regnvand.  
 

Det vurderes, at der ikke er behov for et nyt 
underafsnit vedrørende klimavenlige belægnin-
ger, da kommuneplanen allerede i tilstrækkeligt 
omfang redegør for klimatilpasning på forskellig 

vis. Det kan bl.a. nævnes, at det i afsnit 2.1 
fremgår, at kommunerne i Trekantområdet vil 
benytte det fælles bæredygtighedsværktøj i lo-
kalplanprocessen for at fremme miljø- og klima-
venlige tiltag. Bemærkningerne tages til efter-
retning 

 

17 Arne Sloth Nielsen 

 

Foreslår, at Vejle Kommune anbefaler, at ny midt-
jysk motorvej bør følge et tracé vest om Billund, 
således at vejen ikke føres over ådalen eller over 
skovarealerne øst for Billund. Tror ikke, at det har 
den store betydning for aflastningen af E45, om ve-

jen går øst eller vest om Billund. 
 

Der foregår i øjeblikket et arbejde med at udar-
bejde en VVM-redegørelse af de forskellige linje-
føringers miljømæssige påvirkning, og betydnin-
gen af de undersøgte linjeføringers betydning for 
aflastningen af E45. Vejle Kommune afventer 

resultatet af denne undersøgelse. 

 

Ingen ændringer. 

 Hovedstruktur og retningslinjer 2 

Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune 

 

18 Erhvervsstyrelsen 
(ERST) 

Jf. aftalenotat er der indgået aftaler om, at kommu-
neplanen ændres / tilføjes ift. følgende: 

 Detailhandel – centerudpegninger skal vises 
på baggrund af tekniske kort, ikke tilstræk-

keligt med luftfoto. 
 Nye rammeområder for Skamlingsbanken 

tilføjes formuleringer, der præciserer udvik-
lingsmuligheder, set ift. eksisterende for-
hold, i afvejet ift. generelle rammebestem-
melser. 

 Nyudlæg ved Moshusevej, Sdr. Stenderup-
vej, skal tilføjes afsnit om beliggenhed i 
kystnærhedszone. 

 I Hovedstrukturens kapitel vedr. Risikoom-
råder, tilføjes formuleringer vedr. udlagte 

Aftalerne med ERST er at betragte som en for-
udsætning for kommuneplanens endelige vedta-

gelse.  
 

 
 

De aftalte æn-
dringer tilføjes 

kommuneplanen.  
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planlægningszoner.     
 Der skal ske en tilretning af redegørelsens 

beskrivelser af forskellige rammeområder.  

 

     

19 Haderslev Stift Haderslev Stift har forelagt kommuneplanen for Kgl. 
Bygningsinspektør, hvad angår rammeområder i 
henholdsvis Dalby (ændringer i rammer for Dalby 
landsby) og Eltang (udvidelse af erhvervsområde ved 
Profilvej). Iflg. inspektørens udtalelser vurderes æn-
dringer i kommuneplanen ikke at få betydning for 

hverken Dalby eller Eltang kirkes omgivelser.  
 
Stiftet har desuden indhentet udtalelser fra menig-
hedsrådene i Nr. Bjert, Dalby og Eltang. Dette har 
ført til, at stiftet fremfører bemærkninger til følgende 
ændringer i kommuneplanen: 
 

Forvaltningen har haft kontakt til Haderslev Stift 
for at afklare, om de fremsendte bemærkninger 
(indsigelse) var at betragte som et veto i hen-
hold til planlovens § 28, stk. 1. 
 
Dette var ikke tilfældet. 

 

  Visuel afskærmning af erhvervsområde ved 

Profilvej mod Eltang Kirke 
Stiftet tilslutter sig Eltang menighedsråds vurdering 
af, at udsynet fra Eltang kirke skæmmes yderligere 
ved, at det eksisterende erhvervsområde rykker 
tættere på kirken. På den baggrund henstiller stiftet 

til, at der indsættes en visuel afskærmning på indu-
striområdet i retning mod kirken i form af en tæt og 
høj beplantning.  
 

Den konkrete udvidelse af erhvervsområdet ved 

Profilvej sker med henblik på mere permanent, 
at muliggøre den eksisterende virksomheds akti-
viteter på arealet. 
 
I den forbindelse vil virksomheden samtidig blive 

pålagt at etablere afskærmning ud mod motor-
vejen, som det er tilfældet på øvrige dele af mo-
torvejsstrækningen. Den konkrete udformning af 
den pågældende afskærmning er endnu ikke 
fastlagt, men vil forventeligt svare til karakteren 
på afskærmning langs den øvrige motorvejs-

strækning.  
 
Med henblik på at tydeliggøre, at der skal etable-
res afskærmning mellem erhvervsområdet og 
motorvej – i princippet at den eksisterende af-
skærmning skal flyttes mod syd, svarende til 
erhvervsområdets udvidelse – præciseres det i 

rammebestemmelserne for 0735.E3 – Industri 
Nord 3.  

 

Rammeområdet 

tilføjes en be-
stemmelse med 
ordlyden: 
   
”Udnyttelse af 

området forud-
sætter et samlet   
projekt med prin-
cipper for bebyg-
gelse, beplant-
ning, behandling 

af terræn og af-
skærmning ud 
mod motorvej.” 
 

  Cykelsti mellem Lilballe og Eltang 
Stiftet tilslutter sig Eltang menighedsråds betænke-
lighed ved, at udvidelse af erhvervsområdet nord for 

motorvejen vil medføre øget trafik på vejene i sog-
net. Derfor henstiller stiftet til, at kommunen har 
fokus på de trafikale udfordringer, som en fortsat 
udvikling i området betyder, og at man blandt andet 
færdiggør cykelstien mellem Lilballe og Eltang kirke.  
 

Der er etableret cykelsti på det meste af stræk-
ningen mellem Lilballe og Eltang, dog med und-
tagelse af en strækning på godt 600 meter, un-

der og omkring underføringen af Eltangvej ved 
motorvejen. Her er cykelstinettet således ikke 
sammenbygget. 
 
Etablering af en cykelsti på denne delstrækning 
vil være meget bekostelig, da den eksisterende 

tunnel ikke er bred nok til at etablere en cykelsti.    
 
Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af er-
hvervsområdet nord for motorvejen ikke øger 
trafikken væsentligt på den omtalte strækning, 
da den tunge trafik hovedsageligt orienterer sig 
mod motorvejen og det øvrige overordnede vej-

net. 
 
Den samlede vurdering er således, at forvaltnin-

gen også fremover vil have fokus på trafiksik-
kerhed generelt, og at det samtidig indebærer en 
afvejning af investeringer sammenholdt med 
forventet effekt. Konkret prioriterer forvaltningen 

ikke en sammenbygning af en cykelsti på oven-
nævnte strækning. 
 

Ingen ændringer. 
 

  Vedr. udtag af omfartsvej ved Nr. Bjert 
Stiftet tilslutter sig Nr. Bjert menighedsråds vurde-

ring af, at omfartsvejen omkring Nr. Bjert by ikke 
bør udtages af kommuneplanen, så længe de aktuel-
le trafikudviklingsplaner endnu ikke er gennemførte 
og det er dokumenteret, om de har en effekt på så-
vel støjgenerne på, som tilgængelighed til, kirkegår-
den og kirken.  
 

Omfartsvejen nord om Nr. Bjert er udtaget af 
kommuneplanen som følge af politisk vedtagelse 

af Mobilitetsplan 2016-2027 for Kolding Kommu-
ne på byrådsmødet den 30. maj 2016. Forud var 
mobilitetsplanen i offentlig høring i 8 uger i peri-
oden 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. Ter-
rænet 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 indsigel-
se (veto i henhold til planlovens § 29, stk. 3, jf. 
§ 28) begrundet i, at en fortsat stigning i trafik-
mængden i området vil betyde, at den støjmæs-
sige og trafikmæssige situation ved Nr. Bjert 
kirke vil komme op på et uacceptabelt niveau. 

 
På baggrund af forhandlinger mellem Forvaltnin-
gen og Stiftet dengang, ophævede Stiftet sit 
veto i brev den 8. marts 2016, på følgende for-
udsætninger:  

Ingen ændringer.  



 

10 

Nr. Afsender Resumé Administrationens vurdering 

(foreløbig) 
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Redegørelsen tilføjes: ”På grund af udbygningen 
i Eltang, vil Kolding Kommune igangsætte udar-
bejdelse af et trafikprojekt, som kan sænke støj-

belastningen 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 støj-
belastningen 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 omfarts-

vej 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 forvalt-

ningen omkring trafikale forhold i Nr. Bjert.  
 
Tilgængelighed / trafikbelastning 
I forlængelse af ovenstående arbejdes der kon-
kret 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 fremkommelig-
hedsproblemer, som opleves i krydset morgen 

og eftermiddag. Signalanlægget vil desuden 
forbedre krydsningsmulighederne for de lette 

trafikanter. 
 
Med projektet er det muligt at forbedre forholde-
ne for cyklister ved at erstatte de eksisterende 

cykelbaner på Nr. Bjertvej med cykelstier, hvil-
ket 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 signal-

anlæg, og der etableres desuden en helle ud for 
Sletteskovvej, som kan anvendes som støtte-
punkt 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 punk-
ter hvor vejbredden er mindre end i dag. 

 
Projektet kræver arealerhvervelse fra lodsejere 
på den sydlige side af Nr. Bjertvej ligesom pro-
jektet 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. Beg-
ge disse løsninger medfører en uacceptabel tra-
fikafvikling ligesom der ved rundkørslen er tra-
fiksikkerhedsmæssige problemstillinger. 
 
Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med are-
alerhvervelse.  

 
Ydermere har forvaltningen i forlængelse af 
ovennævnte dialog med Stiftet og Nr. Bjert Me-

nighedsråd fremsendt budgetforslag vedr. etab-
lering 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 om-
fartsvej 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 trafikforan-
staltninger. 
 
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.  
 

20 Nr. Bjert menighedsråd 
Ved formand Jan Faldt 
Bendtsen 

Vedr. udtag af omfartsvej ved Nr. Bjert 
Menighedsrådet 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. 
Menighedsrådet henviser til, at de seneste års bolig-

byggeri og ikke mindst den planlagte boligudbyg-
ning, Trapholt samt planlægning for en Golfbane i 
området, må forventes at øge presset yderligere på 
vejstrækningen gennem Nr. Bjert.  
 
Menighedsrådet redegør i sit høringssvar for, at Nr. 
Bjert Kirke har mange besøgende, og at det tal må 

forventes at stige betragteligt. Herunder også børn 
og unge, hvor der bør tages særligt hensyn til for-
hold for bløde trafikanter.  
 
Under henvisning til, at Kolding Kommune for 2018 
planlægger tiltag vedr. lyskryds og forhold for bløde 
trafikanter på Nr. Bjertvej, vurderer menighedsrådet 

at det er en for kortsigtet og ikke tilstrækkelig løs-
ning i forhold den øgede trafikmængde, der må for-
ventes gennem Nr. Bjert og forbi kirken. Menigheds-

rådet giver udtryk for, at de ser at en omfartsvej vil 
være den eneste reelle løsning ift. at håndtere tra-
fikmængderne i området på sigt. Der er behov for at 

reducere trafikmængden gennem byen, og rådet 
vurderer at tiltag på trafikreguleringer ikke vil resul-
terer i den effekt.  
 
Menighedsrådet udtrykker en bekymring for, at det 
store og øgede besøgstal i kirken, i kombination med 
at der ikke længere arbejdes for en omfartsvej, vil 

øge uheldsrisikoen og forværre støjforholdene i om-
rådet.    
 

Se vurdering ovenfor. 
 
Endvidere kan nævnes, at der i forbindelse med 

udarbejdelse af lokalplan 0531-19 et boligområ-
de ved Sletteskovvej, blev taget hensyn til at 
trafikken omkring Nr. Bjert Kirke ikke bliver på-

virket væsentligt som følge af den fremtidige 
boligudbygning her. Adgang til området sker via 
Nr. Bjertvej, og denne løsning blev blandt andet 
valgt i sammenhæng med dialog mellem forvalt-
ningen og menighedsrådet. 
 
Lokalplanen blev vedtaget endeligt i oktober 

2016.  

Ingen ændringer.  

21 Lokalrådet for Nr. 
Bjert, Strandhuse og 

Drejens (NBSD) 
Ved Jan Faldt Bendtsen og 
Kim Toft Andersen 

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, der 
forventes gennemført i 2018, men rådet vurderer 
samtidig at det ikke vil være tilstrækkeligt ift. frem-
tidige trafikmængder.  
Lokalrådet foreslår 2 forskellige varianter af linjefø-
ringer, alle med kobling til et passende sted mellem 

Nr. Bjert og Eltang mod øst: 
a) til Nr. Bjertvej, mellem byen og banestræk-

ningen 
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 Bramdrup-
dam, men uden at det sker via rundkørslen ved mo-
torvejstilslutning Kolding Øst. 
 

Se vurdering ovenfor. Ingen ændringer. 

  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 fritids-
område. Bemærkningerne vedrører rammeområde 
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 etab-
leret flere broer, høfter og evt. en mole, samt etable-
ring af en egentlig sandstrand, med sandbund i det 
kystnære område. Det foreslås at der om vinteren 

Kolding Kommune samarbejder med Destination 

Lillebælt og de to andre kommuner i turisme-

samarbejdet (Fredericia og Middelfart), om frem-
tidig udvikling af strande i området. 
 
Konkret har Kolding Kommune udarbejdet en 
såkaldt strandpotentialeplan. Planen er en status 
og et første idégrundlag for at videreudvikle nog-
le 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 bevil-
ling på budget 2018, til at inddrage en konsulent 
til en kreativ proces.  
 

Ingen ændringer. 
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opsættes en barriere, der holder vand væk fra et 
område, hvor der med køling i stedet etableres en 
skøjtebane.     

 

Af dagsordenspunktet på fælles temamøde mel-
lem 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 ambiti-
øse udviklingsplaner. 

 
Endvidere fremgår det: 

 at de 7 strande Lyshøj Fjordbad, Løver-
odde, Binderup, Grønninghoved, Hejls-
minde, Rebæk, og Skibelund vurderes 
nærmere i projektforløbet og at der 
blandt disse, ved politisk proces, udvæl-

ges 3-4 til en mere ambitiøs udviklings-
plan, 

 at de 3-4 strande, der fravælges i oven-
nævnte projektforløb, som minimum op-
graderer basisfaciliteter til ”god stan-
dard” og eventuelle mindre yderligere til-

tag, der indgår i drøftelse for budget 
2019, 

 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 basisfacilite-
ter,  

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

 
Med vedtagelse af Budget 2018 blev der bevilli-

get 800.000 kr. til etablering af omklædnings- 
og toiletfaciliteter ved Fjordbadet. Der blev ikke 
bevilliget midler til udarbejdelse af en udviklings-
rapport 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 ”Turis-
me” 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 mulig-
hed for etablering af mindre anlæg, der under-

støtter rekreativ udnyttelse af området.  
Derfor vurderer forvaltningen samlet set, at der 
ikke er grundlag for ændringer af kommunepla-
nen, set ift. de forhold det er muligt at regulere i 

kommuneplanen. 
 

  Stiforbindelse langs kysten til Houens Odde 
Lokalrådet foreslår at der etableres et sammenhæn-
gende rekreativt stisystem langs kysten og som kob-
ler forskellige attraktioner på den nordlige side af 

Kolding Fjord bedre sammen. Herunder ønskes for-
bundet området ved badebroen ved Lyshøj Allé, Dre-
jens-halvøen og Houens Odde. 
 
Løsningen foreslås etableret, så cyklister (herunder 
MTB) og gående holdes adskilt af hensyn til trafiksik-
kerhed.  

 
Den samlede sti – inklusiv de nuværende stræknin-
ger – bør sikres mod fremtidige oversvømmelse og 
erosion. 

 

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

 
Der arbejdes alene med en rekreativ sti for gå-
ende, 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 udfor-
dringer, herunder med passage ved Eltang Vig. 
 
Lodsejere er orienteret om det pågældende ud-

viklingsprojekt, men der foreligger endnu ikke en 
konkret linjeføring, som vil kunne give mening at 

vise på kort i kommuneplanen.  
 

Ingen ændringer. 

  Tredje lillebæltsforbindelse som vækst-akse  
Lokalrådet foreslår, at samarbejdet omkring Natur-
park 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 (Mid-
delfart).  

Mangler konkret stillingtagen  
 
Dog kan der umiddelbart henvises til, at den 
overordnede infrastruktur fremgår af den fælles 

kommuneplan, hvoraf fremgår Trekantkommu-
nernes fælles arbejde for fremtidig udvikling af 
overordnet infrastruktur. Herunder også søge at 
påvirke de nationale beslutninger derom. 
 

Ingen ændringer. 
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Nr. Afsender Resumé Administrationens vurdering 

(foreløbig) 

Administratio-

nens indstilling 

(ændring) 

(foreløbig)  

 
Forbindelsen foreslås etableret som led i en ny let-
banebetjening mellem Kolding, Middelfart og Frederi-

cia. Endvidere foreslår lokalrådet forbindelsens vej-
anlæg etableret, så den kobler sig til ny motorvejstil-
slutning syd for Vonsild samt til en ny Hærvejsmo-
torvej.  
 
Lokalrådet ser, at de nævnte tiltag, ud over at skabe 
endnu bedre vækstmuligheder i området, vil aflaste 

de nuværende forbindelser, så person- og gods-
transport føres syd om Middelfart, Fredericia og Kol-
ding. 
 

I den nuværende fælles kommuneplan indgår 
ikke en tredje lillebæltsforbindelse, som en prio-
riteret indsats i det tværkommunale samarbejde 

i Trekantområdet.  

  Letbane Eltang-Vamdrup 
Lokalrådet foreslår, at der etableres en letbanefor-

bindelse på det eksisterende jernbanenet, så der 
skabes forbindelser mellem Eltang, Nr. Bjert, 
Strandhuse, Kolding Havn, Kolding station, Seest, 

Ejstrup, Lunderskov, Nagbøl og Vamdrup. Med tilta-
get forventes det muligt at flytte en del af privatbi-
lismen over i den kollektive trafik. 

 

Banenettet forvaltes af Banedanmark, og her er 
ingen planer om stille banenettet til rådighed for 

letbanebetjening af kommunens forskellige om-
råder og bysamfund.  
 

Idéen tages til efterretning. 

Ingen ændringer. 

22 Museum Sønderjylland Museet fra har fremsendt en generel udtalelse i hen-
hold til Museumslovens §25 om arkæologiske arbej-
der. 
 

Taget til efterretning. Ingen ændringer. 
 

23 Ole Schultz 
Nørrevænget 4, Agtrup  

Vedr. byudviklingsområde 
Lodsejer gør indsigelse mod, at hans delarealer af 
byudviklingsområdet mellem Løgervej og Gyvelvej 
udtages af kommuneplanen. Han vurderer, at de 
vestlige dele af området ud mod Gyvelvej (matr. 
112a, 3h og 1l) kan udvikles, så økonomien stadig 

kan hænge sammen, trods de arkæologiske forun-
dersøgelser. 
 

Der har i forbindelse med udarbejdelse af forslag 
til kommuneplan 2017 været overvejet forskelli-
ge muligheder for, ved en omfordeling af kom-
muneplanens byudviklingsområder, at imøde-
komme ønsker til nye arealudlæg. Økonomiud-
valget besluttede på sit møde den 18. april 2016 

(pkt. 18) at området mellem Løgervej og Gyde-
ledvej udgår, i sammenhæng med, at der blandt 
andet udlægges nyt boligområde ved Gl. Bjært. 
 
Det er ikke realistisk på nuværende tidspunkt at 
undlade at udtage byudviklingsområder til bolig-

formål, set i lyset af, at det udtagne areal indgår 

i samlet omfordeling af arealudlæg til boliger i 
kommuneplanen, og at der i givet fald skal udta-
ges et tilsvarende areal et andet sted, hvis areal-
regnskabet skal gå op (jf. Erhvervsstyrelsens 
indsigelse mod nye byudviklingsområder). 
 

Ingen ændringer. 
 

24 Bente Søeberg Fagan 
Gl. Skartved 4, 6 og 30 
(Bjert) 

Vedr. Sydlig ringvejsforbindelse 
Anlæg af ny vejforbindelse mellem Vonsildvej og 
Skamlingvejen (sydlige ringvejsforbindelse) vil øde-
lægge landbrugsdriften og forringe ejendomsværdi-
en. Det er ikke acceptabelt, hvis Gl. Skartved lukkes 
på strækningen mellem GL. Skartved 4 og 30, da der 

dagligt transporteres maskiner og produkter mellem 
ejendommene. Ringvejen bør flyttes tæt på industri-
området ved Skartved Vestervej, således at Gl. 
Skartved kan få tilkørsel til vejen. Indsiger undrer sig 
i øvrigt over, at det lægges op til to mulige vejførin-
ger. 
  

Der er i kommuneplanen udlagt en arealreserva-
tion til fremtidigt anlæg af en sydlig ringvejsfor-
bindelse mellem Vonsild og Skamlingvejen. 
 
Arealreservationen indebærer, at selve ringvejs-
forbindelsen påtænkes realiseret inden for en 

korridor på 100 meter i bredden, dog med en 
udvidelse op til 200 meter ved tilslutningen til 
Skamlingvejen. Det kan umiddelbart ses som to 
vejføringer, men der er kun tale om én. Først i 
forbindelse med et egentligt projektoplæg vil den 
endelige placering af vejen kunne fastlægges. 
Der vil i den forbindelse blive set nærmere på, 

hvorledes adgang til de forskellige ejendomme i 
og omkring Gl. Skartved kan tilgodeses. 
 

Ingen ændringer. 

25 Jeppe Nielsen 
Alléen 30, Dalby  

 

Vedr. Sydlig ringvejsforbindelse 
Placering af sydlige ringvejsforbindelse mellem Dalby 

og Vonsild er flyttet mod nord i forhold til tidligere 
udlæg. Landskabet gennemskæres uhensigtsmæs-
sigt. Endvidere bemærker indsiger, at vejføringen 
gennemskære Alléen, som betragtes som et markant 
landskabsvartegn og som ifølge indsiger er fredet. 
I forbindelse med fastlæggelse af ringvejens linjefø-
ring savnes der analyser af rekreative aktiviteter i 

området. 
 
Af hensyn til Dalbyvejs funktion som skolevej efter-
lyses der aktuelt en omlægning af vejen, som i dag 
er meget trafikalt belastet. Dette bør gå forud for 
ringvejsforbindelsen, som orienterer sig om en frem-
tidig udvikling af Kolding mod syd. 

  

Generelt er det indsigers opfattelse, at forslag til 
kommuneplan 2017 ikke i tilstrækkeligt omfang vi-
ser, hvilken konsekvens en ringvejsforbindelse vil få 
for områdets beboere. Der efterlyses detaljeringer i 
forhold til afgrænsning af byområderne og de grønne 

områder inden for ringvejsforbindelsen samt kom-
mende vejtilslutninger til byudviklingsområder i Von-
sild og Dalby. 
 
 

I forbindelse med arealreservation til en sydlig 
ringvejsforbindelse er der taget højde for, at 

Alléen friholdes. Det er dog endnu ikke afklaret i 
hvilket omfang Alléen får adgang til vejen. Alléen 
er ikke fredet men indgår i det åbne landskab 
nord for ringvejsforbindelsen. 
 
Der er taget skridt til at se nærmere på en til-
pasning af strukturplanen fra 2005 for Dal-

by/Vonsild i forhold til afrundingen af byudvik-
lingsarealerne ud mod ringvejsforbindelsen. I 
forbindelse med detailplanlægningen vil der så-
ledes blive set nærmere på, hvorledes kommen-
de vejtilslutninger til byudviklingsområderne vil 
blive.  
 

Med hensyn til Dalbyvej er der ingen konkrete 

planer om omdannelse af vejen. Men i forbindel-
se med detailplanlægning for ringvejsforbindelse 
vil det være naturligt at se på mulighederne for 
en trafiksikring af Dalbyvej. 
 

Vejudlægget til ringvejsforbindelsen er alene en 
arealreservation. I forbindelse med detailplan-
lægningen vil konsekvenserne blive belyst nær-
mere.  

Ingen ændringer. 

26 Hanne og Hans Jørgen 

Krab 
Lindgårdsvej 3, Dalby 

Vedr. Sydlig ringvejsforbindelse 

Der gøres indsigelse mod etablering af ringvejsfor-
bindelsen syd for Vonsild og Dalby. 
 

Der er i kommuneplanen udlagt en arealreserva-

tion til fremtidigt anlæg af en sydlig ringvejsfor-
bindelse mellem Vonsild og Skamlingvejen. Are-
alreservationen indebærer, at selve ringvejsfor-

Ingen ændringer. 

 
Indsigerens 
spørgsmål søges 
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Nr. Afsender Resumé Administrationens vurdering 

(foreløbig) 

Administratio-

nens indstilling 

(ændring) 

(foreløbig)  

Vejføringen vil gennemskærer indsigeres landbrugs-
ejendomme og skære arealerne midt over. Dette vil 
betyde et stort værditab – også i forhold til ejen-

dommens stuehus ved Bøgelund, som ligger ca. 20 
meter fra vejføringen. 
 
Det vil blive vanskeligt at drive ejendommen med 
formodentlig flere omveje ud til markerne. 
 
Kolding Kommune opfordres til at revurdere den 

planlagte vejføring, og der stilles spørgsmål til den 
overordnede plan for området og landbrugenes vide-
re eksistens. 
 
Indsigere har i forbindelse med henvendelsen en del 
konkrete spørgsmål til, hvorledes der kan skabes 
vejadgang til marker nord for den nye vejføring, og 

hvorledes mulighederne er for at køre ud på den nye 
vej.   

 

bindelsen påtænkes realiseret inden for en korri-
dor på 100 meter i bredden. Op mod Skamling-
vejen er denne korridor udvidet op til 200 meter.  

 
Først i forbindelse med et egentligt projektoplæg 
vil den endelige placering af vejen kunne fast-
lægges. Der vil i den forbindelse blive set nær-
mere på, hvorledes adgangen til landbrugsområ-
derne kan sikres både nord og syd for ringvejen.  
 

Der er taget skridt til at se nærmere på en til-
pasning af strukturplanen fra 2005 for Dal-
by/Vonsild i forhold til afrundingen af byudvik-
lingsarealerne ud mod ringvejsforbindelsen.  

besvaret i forbin-
delse med kon-
kretisering af 

vejprojektet. 

27 Kolding Herreds Land-
brugsforening (KHL) 

- målrettet den lokale 
del.  

 
 

De dele af høringssvarets indhold, der ift. konkrete 
ejendomme berørt af bestemte arealudpegninger, 

gengives her (de generelle emner gengives under 
fælles kommuneplan-del):  
 
I forhold til kommuneplanens indhold kvitterer KHL 
for en god forudgående dialog i forhold til landbru-
gets interesser og samtidige ønsker til byudvikling i 
landsbyerne, herunder eksempelvis Ødis. Ligeledes 

kvitteres for, at der i Skanderup er taget hensyn til 
udviklingsmuligheder for et eksisterende større 
kvægbrug. 
 
KHL giver dog udtryk for en undren over, at der med 
kommuneplanen lægges restriktioner på to eksiste-
rende landbrug, i henholdsvis Bønstrup ved Vamdrup 

(pga. rammeområde 1216.E3 og 1216.E4), og på 
Drejens halvøen (pga. rammeområde 0523.G1).  
 

KHL har på vegne af de berørte lodsejere fremsendt 
selvstændige høringssvar, som gengives og behand-
les nedenfor.  

 

Se vurderinger nedenfor, under hhv. nr. 26 og 
36.  

  

Ingen ændringer 

  Ændringer i kommuneplanens arealudpegnin-
ger vedr. natur 
KHL giver i sit høringssvar udtryk for en oplevelse af, 
at det kan være svært at gennemskue de konkrete 
ændringer – og betydningen heraf - i arealudpegnin-

gerne vedr. henholdsvis ”Naturområder” (jf. 3.4.1 
Retningslinje for naturområder samt 3.4.2 Retnings-
linje for særligt værdifulde naturområder) og ”Poten-
tielle naturområder” (jf. 3.4.3 Retningslinje for øko-
logiske forbindelser, potentielle økologiske forbindel-
ser og potentielle naturområder). KHL eksemplifice-

rer i den sammenhæng med en række konkrete 
landbrugsejendomme, hvor de stiller spørgsmål ved 
udpegningen. 

Metodikken bag de nævnte naturudpegninger er 
defineret i fællesskab af kommunerne i Trekant-
området, da disse i forrige kommuneplan foretog 
en fælles udpegning.  
 

Denne metode er videreført i kommunens revisi-
on af naturudpegninger. 
 
I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling 
af revision af naturudpegninger på møde den 20. 
juni 2016, blev det besluttet at indarbejde de 

foretagne justeringer af naturudpegninger i 
kommuneplanen.  
 
I forlængelse af KHL’s høringssvar har der været 
møde mellem forvaltningen og KHL, hvor for-

valtningen orienterede nærmere om de foretag-
ne ændringer, den bagvedliggende metode, og 

baggrunden for ændringer på de konkrete land-
brugsejendomme, som KHL har fremhævet i sit 
høringssvar.  
   
Forvaltningen vurderer på den baggrund, at 
kommuneplanforslagets udpegninger bør fast-
holdes.  

 

Ingen ændringer 

28 KHL på vegne af  
Kurt Østergaard 
Sødalgård, Bønstrupvej 4, 
Vamdrup 

Vedr. byudviklingsområde 
KHL gør opmærksom på, at udlæg til erhvervsformål 
i Bønstrup fastlåser husdyrproduktionen på ejen-
dommen Bønstrupvej 4 fuldstændigt. Udlægget be-

tyder i henhold til Husdyrloven, at ejendommen lig-
ger i en ”forbudszone” i forhold til udvidelser og æn-
dringer i husdyrproduktionen. Afstanden til fremtidig 
byzone skal være mindst 500 meter.  
 
Det er således et ønske, at erhvervsudlægget redu-

ceres, således, at der kan skabes en afstand til frem-

tidig byudvikling, som muliggør udvidelse og æn-
dringer af den aktuelle husdyrproduktion. 
 

Det har i forbindelse med udarbejdelse af forslag 
til kommuneplan 2017 været overvejet, om er-
hvervsarealet i den østlige del af Bønstrup skulle 
udtages af hensyn til eksisterende landbrugspro-

duktion. Økonomiudvalget besluttede på sit mø-
de den 18. april 2016 (pkt. 18) at området skulle 
fastholdes. 
 
 

Ingen ændringer. 

29 Årstiderne Arkitekter på 
vegne af 
Marianne og Henning 

Gram 
Nørreskovgårdsvej 3, 
Bramdrupdam 
 

Vedr. byudviklingsområde 
Ejendommen Nørreskovgårdsvej 3 ønskes udviklet til 
kontor- og erhvervsformål. Arealerne øst for ejen-

dommen langs motorvejen og frem til rundkørslen 
ved Fynsvej (ca.8 ha ejet af KK) foreslås medtaget 
og omdannet efter en samlet plan til erhvervsformål. 
 
Beliggenheden ud til motorvejen vurderes at være 
attraktiv i forhold til etablering af nye virksomheder.  

 

Ejendommen er ikke medtaget i kommunepla-
nens rammedel og ligger i landzone. Det er ikke 
realistisk på nuværende tidspunkt at inddrage 

nyt erhvervsareal til byudvikling set i lyset af, at 
der skal udtages et tilsvarende areal et andet 
sted, hvis arealregnskabet skal gå op (jf. Er-
hvervsstyrelsens indsigelse mod nye byudvik-
lingsområder). 
 

Umiddelbart vurderes det ikke, at være hen-

Ingen ændringer. 
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(ændring) 

(foreløbig)  

Det nævnes, at Vejdirektoratet har planer om at 
bygge en støjskærm langs den sydlige side af mo-
torvejen. Det nye byggeri vil herudover kunne funge-

re som yderligere støj-buffer i forhold til boligområ-
det mod syd.  
 

sigtsmæssigt med nye erhvervsarealer langs 
Nørreskovgårdsvej, da vejen primært er ad-
gangsvej til boligområderne i Bramdrupdam. 

 
 

30 Viuf Medborgerforening  
Almind Borgerforening  
Arbejdsgruppen ”Nej 

tak til grusgrav i Al-
mind Viuf” 
Ved kontaktperson Henrik 
Lindholm 
 

Vedr. perspektivplan for Almind-Viuf 
Der ønskes udarbejdet en perspektivplan for Al-
mind/Viuf med henblik på sammenhængskraft og 

byudvikling mellem de 2 landsbyer.  
 
En stor del af området er imidlertid udlagt til skov-
rejsning, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til 
en perspektivplan for byudvikling. Det påpeges end-
videre, at der i kommuneplanen bør indarbejdes et 
kort med angivelse af perspektivområdet.  

 
Lokalsamfundet vil gerne bidrage til og involveres i 
udarbejdelse af planen. 

 

I forbindelse med Regionens behandling af Rå-
stofplanen blev der lagt op til, at Kolding Kom-
mune inden en revision af råstofplanen skal se 

nærmere på udviklingen af arealerne mellem 
Almind og Viuf.  
 
I den kommende planlægning for områderne vil 
det være muligt at revurdere arealudlæggene – 
herunder skovrejsningsarealerne i området.   
 

Der er endnu ikke taget stilling til omfanget af en 
mulig perspektivplan for området. Derfor er det 
ikke hensigtsmæssigt at angive noget på kort i 

kommuneplanen på nuværende tidspunkt.   
 

Ingen ændringer. 

31 Anja Dau Jacobsen 
Erik Krab Kofoed 
Karen Skjøtt Johansen 
Donsvej 11, 32 og 69, 
Viuf 

Vedr. perspektivplan for Almind-Viuf 
Region Syddanmark har i Råstofplan 2016 fritaget 
arealer vest for Storgaden for Råstofindvinding men 
opretholdt det som interesseområde. Kolding Kom-
mune har således mulighed for at udarbejde en per-
spektivplan for området mellem Almind og Viuf inden 
en revision af råstofplanen. 

 
Det fremgår ikke af kommuneplanen, at der skal 
udarbejdes en perspektivplan, da kommuneplanfor-
slaget er godkendt før Regionens beslutning om Rå-
stofplanen. 
 

Kolding Kommune anmodes om at indarbejde et 
notat til kommuneplanen, der udnytter den givne 
mulighed for at udarbejde perspektivplan for områ-
det mellem Almind og Viuf. Herudover skal det vur-
deres hvordan det udlagte skovrejsningsområde vest 

for Storgaden harmonere med en udviklingsplan. 
 

I forbindelse med Regionens behandling af Rå-
stofplanen blev der lagt op til, at Kolding Kom-
mune inden en revision af råstofplanen skal se 
nærmere på udviklingen af arealerne mellem 
Almind og Viuf.  
 
I den kommende planlægning for områderne vil 

det være muligt at revurdere arealudlæggene – 
herunder skovrejsningsarealerne i området.  
 
Der er endnu ikke taget stilling til omfanget af en 
mulig perspektivplan for området. Derfor er det 
vanskeligt at medtage noget i forbindelse med 

den endelige vedtagelse af kommuneplanen.   
 
 
 
   

Ingen ændringer. 

32 Jimmy Fries-Alstrup 
Koldingvej 107, Taps 

Vedr. udvikling af område mellem Kolding og 
Christiansfeld   
Vil gerne have udarbejdet en strategi, så det tilgode-
ser området med nye byggegrunde. Der skal fejres 
genforening i 2020 og der kan Kolding Kommune 
blive kendt for Design og lave en strategi og mål-

sætning, som har historisk dimension.  
 

Kommuneplanens nye byudviklingsområder og 
omfordelinger heraf, er sket på baggrund af en 
række prioriteringer henover 2016 og 2017. 
Senest har Byrådet med godkendelse af kom-
muneplanforslaget til offentlig høring, prioriteret 
hvilke nye områder, der på sigt kan udlægges til 

byggegrunde.  
 
I forlængelse af, at Erhvervsstyrelsen har frem-
sat veto mod kommuneplanens udlæg til bolig- 
og erhvervsformål, med henvisning til, at rum-
meligheden er større end der kan begrundes 

behov for, har Økonomiudvalget på møde den 
18. september 2017 godkendt udtag af byudvik-
lingsarealer med henblik på at nedbringe kom-
muneplanens rummelighed.       
 
Det er ikke realistisk på nuværende tidspunkt at 

udlægge nye byudviklingsområder, set i lyset af 

ovenstående. Det vil være muligt i kommende 
kommuneplanrevisioner, på ny at prioritere 
kommuneplanens udlæg af byudviklingsområder. 
Dette som minimum hvert 4. år.  
 

Ingen ændringer 

33 SF  

Ved gruppeformand Lis 
Ravn Ebbesen 

SF påpeger i sit høringssvar, at det er glædeligt at 

der i kommuneplanen gives udtryk for, at kommunen 
arbejder for boliger til alle befolkningsgrupper, her-
under også lavindkomstgrupper og borgere med 
særligt behov. SF mener dog at det er vigtigt også at 
sikre boliger til udviklingshæmmede borgere i for-
skellige aldre. Desuden finder SF det vigtigt, at der 

ud over at sikre boliger i centerbyerne, også sikres 
lejeboliger i landsbyerne, så det fx er muligt for fra-
skilte familier at blive i området. Dette vurderes også 
at fastholde elevgrundlaget i de mindre bysamfund. 
 
SF udtrykker bekymring for, at boligudbygning i de 
havnenære arealer, resulterer i konflikter mellem 

krav til henholdsvis boliger og til virksomheder, der 
medfører støj- eller luftgener.  
 
SF er optaget af at binde havn og bymidte bedre 
sammen, herunder ved udvikle et miljø omkring 
inderhavnen og Pakhuset.   
  

Umiddelbart vurderer forvaltningen, at de for-

hold, der er bemærkninger til, er afspejlet i det 
foreliggende forslag i det omfang, det har karak-
ter af kommuneplanindhold. 

Ingen ændringer. 

34 Annemette Lindskov 
Hansen  
Birkemosevej 183, Kol-
ding   

Vedr. Naturpark Lillebælt 
Lodsejer ønsker sit areal med § 3-natur udtaget af 
Naturpark Lillebælt-udpegning. 

Jf. aftaler ift. naturparkudpegningen, baseres 
Naturpark Lillebælt på frivillige aftaler med lods-
ejere. Lodsejere har dermed garanti for at kunne 
få deres arealer udtaget, ved førstkommende 
kommuneplanrevision. 

 

Det pågældende 
areal udtages af 
arealudpegnin-
gen. 

 Rammer for lokalplanlægning 3 
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Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune 
 

35 Estate Partners A/S Ejendomsudvikler udtrykker forundring over, at det 
af rammeområde 0013.C1, omfattende Banegården 
og Slotsmøllen, fremgår en max. etager på 2,5 eta-
ger, mens de fleste af ejendommene i området er på 
3 og 4 etager. 
 

I enkeltområde 0013.C1 omfattende Banegården 
og Slotsmøllegrunden vurderes det, at ramme-
bestemmelserne bør konsekvensrettes, så de er i 
overensstemmelse med gældende lokalplan 
0013-13 fra 2002 omfattende bebyggelsen mel-
lem Slotsallé og Behrensvej (indeholdende 

blandt andet biblioteket). Ifølge lokalplanen kan 
bebyggelse opføres i 5 etager med en bygnings-
højde på 17 meter og en bebyggelsesprocent på 
235. På tidspunktet for udarbejdelse af lokalpla-
nen blev der udarbejdet tillæg til den daværende 
kommuneplan 2001-2009. Ved en fejl er dette 
tillæg ikke blevet videreført i rammerne i forbin-

delse med kommuneplanrevisionen i 2009 efter 
kommunalreformen. Der er således tale om en 
faktuel fejl, som bør rettes. 
 

Kommuneplanens rammer har historisk set 
(1993-2007) fastlagt bebyggelseshøjder i hele 

bymidteområdet til 2 ½ etage. Der er ikke fore-
taget egentlige registreringer af bygningshøjder-
ne sidenhen og i forbindelse med rammelægnin-
gen i efterfølgende kommuneplaner er bestem-
melsen videreført. Det forudsætter en nærmere 
gennemgang af bymidten såfremt bygningshøj-
derne inden for område 0013.C1 skal øges væ-

sentligt. Det kan ske ved tillæg, hvis der viser 
sig et behov i planperioden.  
 
   

Imødekommes 
delvist:  
 
Under rammebe-
stemmelsen for 
område 0013.C1 

tilføjes under 
supplerende be-
stemmelser: 
 
”Bebyggelsen 
mellem Slotsallé 
og Behrensvej 

kan opføres i 5 
etager med byg-
ningshøjde på 17 
meter og en be-

byggelsesprocent 
på 235.” 

36 Erling Jacobsen A/S Vedr. ramme for ejd. A.D. Burcharths vej 
Ejendomsbesidder ønsker at få ændret ramme for 

sin ejd. – fx så den optages i rammeområde 
0013.C1. (så der kan tillades byggeri op til 3 etager, 
svarende til omgivende bygninger). 
 
Baggrunden er, at tidligere udstedt byggetilladelse i 

2009 ikke kan udnyttes længere, da den er udløbet. 

Nu er kommuneplanrammen en hindring. 
 

Ejendommene langs Ejlersvej er karakteriseret 
ved bebyggelse i 1 ½ etage – enkelte steder 

med stor bygningshøjde.  
 
Kommuneplanen har historisk set fastlagt be-
byggelseshøjder i området til 1 ½ etage til have-
boliger og senest til blandet bolig og erhverv.  

 

Den aktuelle hjørneejendom er nabo til ejen-
domme i 2 ½ etage på begge sider. Før 2009 er 
der givet en byggetilladelse på baggrund af et 
skøn. Det vurderes hensigtsmæssigt at åbne 
mulighed for en højere bebyggelse det aktuelle 
sted. Dog vil 3 etager være højere end de omlig-
gende bygninger. Derfor foreslås en delvis imø-

dekommelse på 2 ½ etage. 

Imødekommes 
delvist:  

 
Under rammebe-
stemmelsen for 
område 0022.B1 
tilføjes under 

supplerende be-

stemmelser: 
”På hjørnegrun-
den ved Ejlersvej 
/ A.D. Burcharths 
Vej tillades 2 ½ 
etage med en 
bygningshøjde på 

11 meter tilpas-
set omliggende 
bygninger.” 
 

37 Estate Partners A/S Vedr. ramme for ejd. Petersbjerggård 

Ejendomsudvikler udtrykker forundring over, at et 
rammeområde ikke svarer til den gældende lokalplan 
for området (rammområde 0512-C1- Petersbjerg-
gård). 
 
Ejendomsudvikler foreslår bebyggelsesprocent og 
etagemeter hævet. Dvs. forslag om følgende æn-

dringer: 
 Bebyggelsepct. Max 60 
 5 etager 
 Max bygningshøjde 16 meter 

 

I enkeltområde 0512.C1, omfattende centerom-

råde ved Petersbjerggård vurderes det, at ram-
mebestemmelserne bør konsekvensrettes, så de 
er i overensstemmelse med gældende lokalplan 
0512-61 fra 1998. Ved en fejl er dette oprinde-
ligt ikke blevet indført i rammerne. 
 
Kommuneplanen har historisk set fastlagt be-

byggelseshøjder i lokalcenteret til 1 ½ etage. I 
området findes dog bebyggelse fra 3 ½ etage til 
5 etager. Ifølge lokalplanen kan bebyggelse op-
føres i 3½ etage med en bygningshøjde på 11 
meter dog maksimalt 16 meter til kip. En øget 
etagehøjde til 5 etager bør dog ske ved tillæg på 
baggrund af konkret projekt. 

 

Imødekommes 

delvist:  
 
Under rammebe-
stemmelsen for 
område 0512.C1 
ændres etage-
højden til 3 ½ 

etage og byg-
ningshøjden til 
11 meter dog 
maksimalt 16 
meter til kip. 

38 KHL på vegne af  
Resi og Peter Jensen 
Elviggård, Drejensvej 31 

Vedr. landejendommen Elviggård, Drejens 
I høringssvaret beskrives, at ægproduktionsappara-
tet på landbrugsejendommen i indeværende år er 
ændret fra burægs- til skrabeægsproduktion, hvilket 

indebærer væsentlige investeringer. Dette er sket 
inden for den udstedte miljøgodkendelse efter Hus-
dyrlovens § 12 i 2015 og med tillæg i starten af 
2017.   
 
Med henvisning til at særligt ægproduktion er under-
lagt forbrugere og supermarkedskæders opmærk-

somhed, udtrykkes det i høringssvaret, at der ikke er 

nogen sikkerhed for, at den omlagte produktion kan 
fortsætte indtil ejeren eller produktionsapparatet er 
nedslidt. Dermed ønskes der foretaget nogle foran-
staltninger der muliggør en eventuel fremtidig om-
lægning til frilands- eller økologisk produktion.     
 

KHL mener, at det med Husdyrlovens § 6, stk. 2, og 
en fremtidig vedtaget lokalplan for området, vil gøre 
det umuligt at foretage de omtalte produktionsom-
lægninger – også selvom det ikke øger den nuvæ-
rende produktionskapacitet med ca. 85.000 æglig-
gende høns.  

 
KHL ser det derfor også som en forventelig reaktion, 

Der er ikke i forbindelse med kommuneplanrevi-
sionen sket ændringer i det pågældende ramme-
område 0523.G1.  
 

Som det fremgår af kommuneplanforslagets 
forudsætningsredegørelse (side 49), er det kor-
rekt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri i 2008 nedlagde veto mod det daværende 
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i 
overensstemmelse med den retningslinje, som 
Regionplantillæg nr.19, Naturområde med golf-

bane ved Drejens, indeholdt. Sidstnævnte blev i 

øvrigt godkendt at Miljøministeriet den 4. de-
cember 2006. 
 
I forbindelse med kommuneplanrevision 2013 
ønskede Kolding Kommune fortsat at gennemfø-
re planlægning af ny golfbane på Drejens, hvor-

for kommuneplanforslaget omfattede en ny 
kommuneplanramme, der udlagde arealer til 
grønt område – golfbane i landzone. Forud her-
for var Kolding Kommune i dialog med den på-
gældende landmand, hvilket førte til, at han 
valgte at trække sin indsigelse for områdets 

planlægning til golfformål tilbage. 
 

Ingen ændringer 
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at Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, ved 
NaturErhvervstyrelsen nedlagde veto mod de planer, 
der blev fremlagt i først Regionplantillæg fra 

12/2006 og senere Kolding Kommunes forslag til 
kommuneplantillæg og lokalplan. 
 
På baggrund af ovenstående ønskes det, at der i 
rammeområde 0523.G1 (Område til fritidsformål / 
Fremtidig golfbane på Drejens-halvøen) indskrives, 
at der alene kan vedtages lokalplan for området, 

såfremt det sker under hensyn til den eksisterende 
miljøgodkendte husdyrproduktion og i dialog med 
ejeren af Elviggård.  
 

I forbindelse med Kolding Kommunes dialog med 
staten om Kommuneplan 2013, rettede Kolding 
Kommune særskilt henvendelse til NaturErhverv-

styrelsen for en bekræftelse på, at styrelsen ikke 
længere agtede at opretholde sit veto på udlæg 
af en fremtidig golfbane på Drejens. Dette skete 
i forlængelse af forhandlinger med Naturstyrel-
sen, der på daværende tidspunkt førte statens 
plantilsyn, og hvor det pågældende udlæg ikke 
havde ført til indsigelse eller veto fra staten. 

NaturErhvervstyrelsen svarede ved at orientere 
om, de ikke længere gennemgår og forholder sig 
til kommune- og lokalplaner, blandt andet under 
henvisning til Naturstyrelsens og kommunernes 
forpligtigelser i sammenhæng med planloven og 
cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæssi-
ge interesser under kommune- og lokalplanlæg-

ningen. 
 

Naturstyrelsen har således i forbindelse med 
kommuneplan 2013, på statens vegne, accepte-
ret kommuneplanens udlæg af det pågældende 
område til rekreative formål, og det af staten 

tidligere fremsatte veto er dermed ikke længere 
opretholdt. 
 
I kommuneplanen beskrives i nogle særlige hen-
syn, der skal varetages i forbindelse med mere 
detaljeret planlægning for området – herunder 
ift. kulturmiljøer, landskab og natur.     

 
Når der viser sig nærmere interesse for udvikling 
af en golfbane i området, vil projektet nødven-
diggør en mere detaljeret planlægning for områ-
det, hvor der mere detaljeret vil beskrives det 
projekt, der ønskes gennemført. I den sammen-
hæng vil der naturligvis gennemføres offentlig 

høring af de pågældende planer, hvor også be-
rørte lodsejere vil blive inddraget. 

 
Set i lyset af, at der i tidligere kommuneplanre-
vision er taget stilling til udviklingsmuligheder i 
området, vurderer forvaltningen at der ikke bør 

ændres i rammeområdets bestemmelser. 
 

39 Estate Partners A/S Vedr. ramme for ejd. Kløvervej 44 
Ejendomsudvikler foreslår, at enkeltområde 1012-B4 
ændres, så de får samme muligheder som område 
1013-B1. Derved muliggøres realisering af seniorbo-

liger på arealer i tilknytning til ejd. Kløvervej 44.  

Der ønskes åbnet mulighed for en bebyggelse i 
op til 15 etager (højhusene) mod den gældende 
ramme, hvor der kan tillades 4 etager. Herud-
over fremgår det af en vedlagt skitse, at der 

ønskes inddraget en del af naboarealet - område 
1012-G1, som er udlagt til fritidsformål. 
 
En sådan ændring i kommuneplanens rammer er 
af væsentlig karakter og kan ikke umiddelbart 
indarbejdes i forbindelse med den endelige ved-
tagelse af planen. Der bør tages separat stilling 

til en sådan ændring. Det forudsætter mere de-
taljeret ansøgning. 
 

   

Ingen ændringer 

40 Hanne Wang Nielsen 

Dalbyvej 92, Dalby 

Vedr. ramme for landsbyen Dalby 

Indsigelse mod at lave landzonen om til byzone i den 
gamle del af Dalby. 
  

Kommuneplanens udlæg af byudviklingsarealer i 

Dalby landsby har baggrund i, at kommunen 
tidligere har meddelt landzonetilladelse til et 
mindre antal boliger på arealer med overflødig-
gjorte landbrugsbygninger. Tilladelsen blev i juni 
2015 omgjort af Natur- og Miljøklagenævnet 
under henvisning til, at planlægningens gælden-
de bestemmelser for Dalby ikke var tilstrækkeli-

ge som grundlag for projekter af byudviklende 
karakter. Kolding Kommune ønsker fortsat at 
imødegå forventninger til mulighederne for at 
udvikle og fortætte landsbyen, vel at mærke 
under hensyn til landsbyens karakter. 
 

Med afsæt i den eksisterende bebyggelse og 
etablering af muligheder for omdannelse og for-
tætning af landsbyen, udlægges landsbyen som 
byudviklingsområde med henblik på fremtidig 
byzonestatus. Den nuværende landsbyafgræns-

ning, der ved tidligere kommuneplanrevision 
blev udlagt for at muliggøre fortætning, fjernes 

som en afledt konsekvens. 
 
Samlet set vurderer forvaltningen dermed, at det 
er en forudsætning for at omdanne / fortætte 
centrale dele af landsbyen, at det udlægges til 
fremtidig byzone, hvilket i praksis vil ske ved en 
lokalplan for området.  

 

Ingen ændringer. 

41 Vamdrup Byforum 
Ved Helge Paulin  

Vedr. trafikale forhold for bløde trafikanter 
Byforum giver udtryk for, at kommuneplanen ikke 
tilgodeser infrastruktur for bløde trafikanter i lokal-
området Vamdrup. 

Kommuneplanen gengiver de relevante dele af 
kommunens Mobilitetsplan, som nærmere be-
skriver problematikker og indsatser for blandt 
andet bløde trafikanter. Det er således ikke via 

Ingen ændringer. 
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kommuneplanen, at kommunen formulerer sin 
overordnede strategi for, og prioritering af de 
forskellige anlægsarbejder, der i sidste ende 

skaber bedre vilkår for gående og cyklister.   
Lokalsamfundet har med afsæt i Vamdrup Bor-
gerplan, mulighed for løbende at tage konkrete 
udfordringer og prioritering af projekter op med 
forvaltningen. Forvaltningen hører gerne om 
Byforums konkrete efterspørgsler på, hvad der 
kan tilgodese infrastrukturen for bløde trafikan-

ter. Samtidig er det også vigtigt at holde sig for 
øje, at konkrete anlægsprojekter i sidste ende er 
et spørgsmål om økonomi og prioritering heraf.   
      
Bemærkningen tages til efterretning. 
  

  Vedr. muligheder for boliger i stueplan 
Plangrundlag for Vamdrup midtby er forældet. 
 

I forbindelse med samarbejdet om, at udarbejde 
Vamdrup Borgerplan, blev drøftet det forhold, at 
bymidteaktiviteter og butikslivet gennem den 

seneste periode reelt set har trukket mod øst, til 
på den østlige side af banestrækningen. Kom-
muneplanens detailhandelsudpegning af Vam-

drup bymidte strækker sig på begge sider af 
banestrækningen. Hermed er udpeget et områ-
de, hvor er prioriteret butikker i stueplan, og 
med henblik på at sikre det butiksliv, der kan 
muliggøres trods konkurrence fra nethandel og 
større handels- og sortimentsmuligheder andre 
steder.  

 
I forhold til indsatser med ændringer og opdate-
ringer af plangrundlag, der kan styrke en ønsket 
bymidteudvikling har kommunen prioriteret 
igangsætning af arbejde i Kolding bymidte. Ef-
terhånden, som der viser sig flere og flere ek-
sempler på, at det gældende plangrundlag sy-

stematisk forhindrer en ønsket udvikling i bymid-
ten, kan det overvejes, at plangrundlaget opda-
teres i Vamdrup. Måske der her kan være erfa-

ringer at trække på, fra arbejdet med Kolding 
bymidte.  
 

Endvidere har kommunen noteret sig Borgerpla-
nens forskellige ønsker til boligudvikling i byen, 
herunder, at der under overskriften ”en større 
bymidte med plads til boliger” også lægges vægt 
på, at boligbyggeri ikke må blive på bekostning 
af virksomhederne i området. 
 

Ingen ændringer. 

 

 

 

                                           
1 Høringssvar / indsigelser sendt til Kolding Kommune eller en af de andre kommuner i Trekantområdet, hvor indholdet – eller dele af indholdet - målretter sig indholdet i den 
fælles kommuneplan-del.  
2 Høringssvar / indsigelser, hvor indholdet – eller dele af indholdet - målretter sig indholdet i den lokale del af kommuneplanen. Herunder også afsenders bemærkninger og 

kommentarer, der vedrører kommunens planlægning, der afspejles i den fælles kommuneplan-del (fx på kort, som byudviklingsområder, veje, naturudpegninger o. lign). 
3 Høringssvar, hvor indholdet – eller dele af indholdet - målretter sig konkret de specifikke rammer (fx en konkret rammeafgrænsning, rammebestemmelsen o. lign).  

  


