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Om lokalplaner
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, ny 

bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden 

for et bestemt område. Lokalplanen er bygget op med følgende indhold:

•  Indledningen, der beskriver lokalplanområdets afgrænsning samt bag-

grunden for og formålet med lokalplanen.

•  Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes.

•  Redegørelsen, der i mere udførlig tekst og illustrationer forklarer og 

begrunder lokalplanens bestemmelser og beskriver planens forudsæt-

ninger.

•  Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og ved-

taget i byrådet.

• Matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejen-

domsskel.

•  Lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juri-

disk bindende for områdets udnyttelse. Lokalplankort vil ofte være flere 

kortbilag.

•  En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udfø-

res efter planen. Illustrationsplanen er vejledende og ikke juridisk bin-

dende.

Hvornår skal der laves en lokalplan?

Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gen-

nemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder - her-

under nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, 

når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller 

når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.

Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde 

en lokalplan, hvis man f.eks.  ønsker at vurdere et projekt i en større sam-

menhæng i planlægningen eller en offentlig diskussion om udviklingen af et 

areal.

I en lokalplan kan byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, 

for eksempel om:

•  områdets anvendelse

•  udstykning

•  vej- og sti- og parkeringsforhold

•  placering og udformning af bebyggelse og materialer

•  sikring af resultater efter byfornyelse

•  bevaring af bygninger og beplantning

•  etablering af fællesanlæg
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Indledning

Oversigtskort.

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanens område er beliggende på hjørnet af Skolebakken og Lyshøj 

Allé over for Lyshøjskolen. Området omfatter et eksisterende centerom-

råde med detailhandel og dagligvarebutik samt en ubebygget grund, hvor 

der tidligere lå placeret en tankstation.

Lokalplanens formål
Lokalplanen er udarbejdet for at åbne mulighed for opførelse af en tæt-lav 

boligbebyggelse i 2 etager på en ubebygget grund ved Skolebakken 38. 

Endvidere har lokalplanen til formål at skabe overensstemmelse mellem 

kommuneplan, lokalplan og de faktiske  anvendelser på ejendommene 

langs  Lyshøj Allé. Lokalplanen fastlægger således overordnede rammer for 

udnyttelse af et delområde ud mod Lyshøj Allé til erhvervs-  og centerfunk-

tioner. Der er for det konkrete delområde tale om en rammelokalplan, idet 

der skal udarbejdes supplerende lokalplan for at gennemføre ny bebyg-

gelse inden for delområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der også udarbejdet et 

tillæg til kommuneplanen. Tillægget justerer kommuneplanens rammer, 

således at området klassificeres som et lokalcenter og ikke som tidligere et 

bydelscenter.  Området er ikke velegnet til indpasning af større butiksen-

heder.

Lokalplanens baggrund
Området er indtil lokalplanens vedtagelse omfattet af Partiel Byplanved-

tægt nr. 50, som udlægger området til fritliggende enfamiliehuse. Byplan-

vedtægtens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med den faktiske 

anvendelse af området. Derfor er det hensigtsmæssigt at udarbejde et nyt  

plangrundlag for hele centerområdet. 

Lyshøj Allé 
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Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. sep-

tember 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, 

som er nævnt i § 2.

§ 1 Lokalplanens formål
§ 1.1 

Lokalplanens formål er: 

• at udlægge lokalplanens delområde 1 til centerformål med overordnede 

rammer for områdets udnyttelse.

• at fastlægge, at der skal udarbejdes supplerende lokalplan for delom-

råde 1, før ny byggelse og anlæg kan opføres.

• at udlægge lokalplanens delområde 2, Skolebakken 38, til boligformål.

• at fastlægge detaljerede bestemmelser for delområde 2 med mulighed 

for opførelse af op til 9 tæt-lav-boliger på ejendommen.

• at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

§ 2 Område og zonestatus
§ 2.1 

Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Skolebakken, mod nord af Lyshøj 

Allé, mod øst og syd af enfamiliehuse ved Strandvænget, som vist på kort-

bilag 1. Området er beliggende i byzone.

Lokalplanen omfatter følgende ejendomme:

Matr. nr.: 13 bp, 13 bæ, 13 bo, 13 bq, 13 bs og 13 bt Nr. Bjert By, Nr. Bjert 

samt del af vejmatrikel nr. 7000g, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, samt alle parcel-

ler, der efter den 10. august 2012 udstykkes, arealoverføres eller matriku-

leres inden for lokalplanens område. 

Oversigt over delområder.
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§ 2.2 

Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1 og 2, som vist på kortbilag 2.

§ 3 Områdets anvendelse
§ 3.1 

Lokalplanens delområde 1 udlægges til centerformål.

Området må anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberale 

erhverv, offentlig og privat service samt håndværks- og reparationsvirk-

somhed. Bebyggelse til daglivare- eller udvalgsvarehandel må samlet have 

et bruttoetageareal på maksimalt 3.000 m2. Butikker til dagligvarer  må 

maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m2 og butikker til udvalgsva-

rer må maksimalt have et bruttoetageareal på 500 m2. 

§ 3.2 

Lokalplanens delområde 2 må kun anvendes til boligformål som have-

boligområde. Bebyggelse må kun ske som tæt/lav bebyggelse i form af 

rækkehuse og dobbelthuse. Boligerne må kun anvendes til helårsbeboelse.

§ 3.3 

Der må etableres op til 9 boliger inden for delområde 2.

§ 3.4 

Der må i lokalplanområdet ikke foretages henstilling af uindregistrerede 

køretøjer, campingvogne, trailere samt større lystbåde over 2,5 meters 

højde.

§ 3.5 

Der må inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske 

forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloak-

pumpestation, regnvandsbassin m.v. Der kan dog ikke opstilles vindmøller.

§ 3.6 

Ny bebyggelse må kun opføres som lavenergibebyggelse.

§ 4 Udstykning
§ 4.1 

Grunde i delområde 2 må ikke udstykkes  med et areal mindre end 135m2.

Lavenergibebyggelse 

Som et bidrag til udviklingen af 
bæredygtige byer, udlægges nye 
lokalplanområder i Kolding Kom-
mune til lavenergibebyggelse.

Kravet om lavenergibebyggelse 
gælder de energirammer, der er 
fastsat i bygningsreglementet på 
tidspunktet for ansøgningen om 
byggetilladelse. 

Energirammerne omfatter ved bo-
liger det samlede behov for tilført 
energi til opvarmning, ventilation, 
køling og varmt brugsvand. Ved 
erhverv omfatter energirammer-
ne desuden alle faste belysnings-
anlæg.

Skærpede energirammer kan op-
fyldes ved eksempelvis ekstra 
isoleringstykkelse i vægge, høj-
isolerede ruder, udnyttelse af sol-
indfald, energieffektiv ventilation 
og brug af materialer med en høj 
varmekapacitet. 

2,0 m0,5 m
Rabat Kantparkering Kørebane

0,5 m5,0 m
Rabat

8,0 m

Samlet vejudlægSamlet vejudlæg

Vejprofil - figur A
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§ 4.2 

Udstykning af delområde 2 må kun ske i overensstemmelse med princippet 

i den på kortbilag 3 retningsgivende udstykningsplan.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
§ 5.1 

I delområde 1 skal der etableres parkeringspladser svarende til 1 parke-

ringsplads pr. 50 m2 etageareal til erhverv, herunder butikker til udvalgsva-

rer. For dagligvarebutikker skal der etableres 2 parkeringspladser pr. 50 m2 

etageareal.

§ 5.2 

I delområde 2 skal der etableres mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig, 

hvoraf 1 parkeringsplads kan være overdækket. Øvrige parkeringspladser 

til opfyldelse af parkeringskravet kan etableres som fælles parkeringsareal 

efter principperne, som er vist på illustrationsplanen, kortbilag 5.

§ 5.3 

Boligvej i delområde 2 skal udlægges i en bredde af mindst 8 meter med 

en kørebanebredde på mindst 5 meter, kantparkering mod nord i 2 meters 

bredde og græsrabat i 0,5 meters bredde i hver side jf. vejprofil på figur A. 

§ 5.4 

Veje i delområde 2 skal anlægges med vendeplads, som vist på kortbilag 

5. 

§ 5.5 

I delområde 2 skal der ved boligvejens tilslutning til Skolebakken sikres de 

nødvendige oversigtsarealer efter vejreglerne.

§ 5.6

Belysning af vej- og stiareal og fælles parkeringspladser skal ske med ens-

artede parkarmaturer med lyspunktshøjde på maks. 3,5 meter. 

§ 6 Tekniske anlæg
§ 6.1 

I delområde 2 skal anlæg til miljøstation til indsamling af genbrugsmate-

rialer som f.eks. papir, pap og glas, placeres inden for det på kortbilag 5 

viste areal.

§ 6.2 

Der må ikke opsættes vindmøller - herunder minivindmøller - inden for lo-

kalplanområdet.

§ 6.3 

Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

§ 6.4 

I delområde 2 kan der etableres afværgeforanstaltninger i form af støjaf-

skærmende hegning i delområdets afgrænsning mod nord og øst samt ved 

den vestlige afgrænsning af haveareal. Afværgeforanstaltninger i skal pla-

ceres på egen grund.
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§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7.1 

For delområde 1 må bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel højst 

udgøre 40 %.

Illustration 1. 

Illustrationsskitse visende mulig be-
byggelse i område 2.

§ 7.2 

Bebyggelse i delområde 1 må højst opføres i 2 etager og må højst have 

en højde af 8,5 meter.

§ 7.3 

Bebyggelse i delområde 1 skal opføres med facade mod vej i udgangslin-

jen, som vist på kortbilag 6.

§ 7.4 

Der må i delområde 2 højst etableres boligbebyggelse med et samlet 

etageareal på 1.035 m2. Herudover må der opføres carporte, udhuse og 

lignende på fællesareal med et samlet etageareal på 180 m2.

§ 7.5 

Bebyggelse i delområde 2 må højst opføres i 2 etager, og må højst have 

en højde af 6,5 meter. 

Solcelleanlæg, ventilationsafkast og lignende må dog have en højde på op 

til 1,5 meter over bebyggelsens højde.

§ 7.6 

Boligbebyggelse i delområde 2 skal have en afstand af mindst 10 meter 

til lokalplangrænsen mod syd, og en afstand af mindst 4 meter til skel 

mod Skolebakken. Udhuse og lignende småbygninger kan placeres uden 

for byggefeltet.

§ 7.7 

Bebyggelse må inden for delområde 2 sammenbygges i naboskel som 

f.eks. række- eller dobbelthuse.

§ 7.8 

Der må inden for delområde 2 ikke etableres udvendige altaner i forbin-

delse med de sydvendte facader.
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§ 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden

§ 8.1 

Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge i blank mur, 

beton, fremstå som pudset eller beklædt med  træ, plader af stål, zink, 

kobber, natursten eller fiberbeton.

Mindre bygningsdele som f.eks. kviste, karnapper, vinduesfelter, indgangs-

partier og lignende må desuden udføres i glas, aluminium og kompositma-

terialer.

§ 8.2 

Bebyggelsen inden for lokalplanens delområde 2 skal fremstå som en 

samlet helhed i farver, form og materialer.

§ 8.3 

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med et 

glanstal på over 14, bortset fra vinduer og anlæg for udnyttelse af sol-

energi. 

§ 8.4

Tage må udføres med røde eller gule teglsten samt betontagsten, tagpap 

eller fiberbeton med sort eller grå farve. 

§ 8.5 

Flade tage må udføres med andre materialer. 

§ 8.6 

Tage må desuden udføres som tag dækket  med vegetation - såkaldte 

”grønne tage”. 

§ 8.7 

Miljøstation skal afskærmes med beplantet hegning.

§ 8.8 

Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. 
Illustration 2.

Snit gennem bebyggelse i område 2.

Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere 

end maks. 1,8 meter over terræn.

§ 8.9 

Skiltning og reklamering skal foregå efter følgende retningslinjer:

• Skiltning skal foregå som udskårne enkeltbogstaver monteret på byg-

ninger og må maksimalt udgøre 3 m2 pr. 25 meter facade.

• Der må kun opstilles ét skilt pr. ejendom. I tilfælde af flere virksomhe-

der på samme ejendom, skal alle virksomheder have plads på samme 

skilt.
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• Der tillades opstilling af en skiltepolygon i maksimalt 3,5 meter inden 

for delområde 1.

§ 8.10 

Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses i styrke efter 

det generelle belysningsniveau i gaden.

§ 9 Ubebyggede arealer

§ 9.1 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til mindst 15 % af eta-

gearealet til boliger og 10 % af etagearealet til erhverv. Opholdsarealer 

skal have en placering og indretning, som er egnet til formålet.

§ 9.2 

Ubebyggede arealer må højst belægges med fast belægning svarende til 

50 % af grundarealet inklusiv bebyggelse. 

§ 9.3 

I delområde 2 skal hegning mod veje, stier og fælles friarealer udformes 

som levende hegn af arterne bøg, navr, lærk, tjørn, liguster, buksbom, 

taks og tuja eller en blanding af disse arter. Der kan som supplement til le-

vende hegn opsættes trådhegn på indersiden af hegnet med samme højde 

som det levende hegn, når det er udvokset.

§ 9.4 

I delområde 2 kan som støjafskærmning opsættes fast hegn i den nordlige 

og østlige afgrænsning ind mod delområde 1. Hegn i delområde 2 skal pla-

ceres på egen grund mindst 0,3 meter fra skel. Fast hegn tillades opstillet i 

forbindelse med facader mod intern vej.

§ 9.5 

Der kan som støjafskærmning i forhold til trafik på Skolebakken etableres 

støjmur i havearealets vestlige afgræsning mod vejen.

§ 9.6 

Areal mellem Skolebakken og bebyggelsen skal beplantes med græs og 

enkeltstående, løvfældende træer og buske. Oversigtsarealer ved udkørs-

len fra boligvejen i delområde 2 skal i henhold til vejlovgivning friholdes for 

beplantning.

§ 9.7 

Der skal i forbindelse med etablering af kantparkering i delområde 2 plan-

tes træer mellem hver anden parkeringsbås i ensartet rytme som illustre-

ret på vejprofil figur A og illustration 1. 

§ 10 Terræn
§ 10.1 

Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i for-

hold til eksisterende terræn. Dog undtaget terrænregulering i forbindelse 

med anlæg af vej og etablering af teknisk forsyning.

§ 10.2 

Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 1 meter fra skel.

§ 10.3 

Skråning mod naboskel må have en hældning på højst 1:3. Der skal være 

afrunding på mindst 1 meter målt fra facade.

Ibrugtagning

En eventuel dispensation fra be-
stemmelserne i § 10 kan gøres 
betinget af, at der over for kom-
munen stilles sikkerhed for de for-
ventede omkostninger ved den 
senere etablering.
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§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny 
bebyggelse

§ 11.1 

Der skal være udarbejdet supplerende lokalplan for delområde 1 før ny 

byggelse og anlæg kan opføres.

§ 11.2 

Ny bebyggelse og anlæg i delområde 2 må ikke tages i brug før:

• ubebyggede arealer ved beplantning, befæstelse og lignende fremstår 

færdigt bearbejdede,

• de i § 5 nævnte veje og parkeringsarealer er etableret,

•   den i § 9 nævnte hegning og beplantning er etableret,

• de i § 9 nævnte fri- og opholdsarealer er etableret,

• det er godtgjort, at boliger og opholdsarealer  i delområde 2 kan pla-

ceres med sikkerhed for, at støjniveauet fra nærliggende veje og virk-

somheder ikke overstiger Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for 

vejstøj og virksomhedsstøj i forhold til huludfyldning i eksisterende 

byområder, 

• der er etableret nødvendige støjafskærmende foranstaltninger, eller 

der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets 

færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen, 

• der er etableret miljøstation til indsamling af genbrugsmaterialer, 

• Ny bebyggelse er tilsluttet kollektiv vandforsyning, elforsyning og klo-

akforsyning;

§ 12 Grundejerforening
§ 12.1 

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

ejere af ejendomme inden for lokalplanens delområde 2.

§ 12.2 

Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet forlanger det, dog senest 

når 50 % af de udstykkede grunde er solgt.

§ 12.3 

Grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles veje, stier, 

fællesarealer og anlæg inden for lokalplanens delområde 2. 

§ 12.4 

Grundejerne har pligt til at tage skøde på fællesarealer samt fællesveje og 

–stier inden for lokalplanens delområde 2.

§ 12.5 

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af by-

rådet.

§ 12.6 

Kommunen kan kræve, at grundejerforeningen optager medlemmer fra 

naboområder, sammenslutter sig med grundejerforeninger for tilgrænsen-

de områder, eller at grundejerforeningen lader sig opdele i flere selvstæn-

dige foreninger.
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§ 13 Bevaring
Ingen bestemmelser.

§ 14 Servitutter
§ 14.1 

Der er ingen servitutter som ophæves som følge af lokalplanen. 

§ 15 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt
§ 15.1 

Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokal-

plan aflyses Partiel Byplanvedtægt nr. 50, tinglyst 02.03.1977, for den del, 

der er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 16 Retsvirkninger
Lokalplanens endelige retsvirkninger

§ 16.1 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må 

der ifølge § 18 i Planloven ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid 

med lokalplanens bestemmelser.

§ 16.2 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hid-

til. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v., 

der er omtalt i planen.

§ 16.3 

Kolding Byråd kan ifølge Planlovens § 19 dispensere fra bestemmelserne i 

lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Vi-

deregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan.

§ 16.4 

Privatretslige tilstandsservitutter, som er uforenelige med planen, fortræn-

ges af lokalplanens bestemmelser jf. Planlovens § 18.

§ 16.5 

Tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens 

formål, kan gøres ugyldige, når de angives i lokalplanen.

§ 16.6 

Nye servitutter om forhold, der kan reguleres i en lokalplan, kan kun på-

lægges en ejendom, når Kolding Byråd har givet samtykke hertil jf. Planlo-

vens § 42. Samtykket kan ikke gives, hvis forholdet kræver udarbejdelse 

af lokalplan jf. Planlovens § 13 stk. 2. Dette gælder dog ikke servitutter, 

som pålægges af andre myndigheder med hjemmel i lovgivningen. Jf. 

Planlovens § 44.  
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Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse. 

KOLDING BYRÅD, den 26. november 2012, sag nr. 17

Jørn Pedersen 

Borgmester

Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30, på www.kolding.dk den 5. de-

cember 2012.

Lokalplanen er vedtaget endeligt. 

KOLDING BYRÅD, den 8. april 2013, sag nr. 6

Jørn Pedersen 

Borgmester

Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30, på www.kolding.dk den 10. 

april 2013

Vedtagelsespå-
tegning
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Redegørelse

Redegørelsen har til formål at uddybe og forklare lokalplanens bestemme-

ler samt at redegøre for en række eksisterende forhold. Redegørelsen er 

ikke direkte bindende for den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet, 

men indgår som en central del i forbindelse med den konkrete byggesags-

behandling. Her vil redegørelsens beskrivelser underbygge fortolkningen af 

lokalplanen og dens hensigt.

Eksisterende forhold

Områdets beliggenhed og zonestatus:  

Lokalplanområdet  ligger syd for Lyhøjskolen i Strandhuse og afgrænses 

mod vest af Skolebakken, mod nord af Lyshøj Allé og mod øst og syd af 

eksisterende parcelhusbebyggelse. Samlet er der tale om et areal på cirka 

12.000 m2. 

Lokalplanområdet har status som byzone.

Området ud mod Lyshøj Allé fungerer i dag som lokalt centerområde med 

blandede erhvervsfunktioner - herunder liberale erhverv, mindre hånd-

værksvirksomhed, dagligvarebutikker (Aldi og Møllebageriet), restauration 

o. lign. På ejendommen Lyshøj Allé 4 ligger en ældre varmecentral fra 

1960´erne som fastholdes i området. Syd for den eksisterende bebyggelse 
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– ud mod Skolebakken ligger et ubebygget areal, som tidligere har været 

anvendt til tankanlæg.

Lokalplanområdet vejbetjenes i dag fra henholdsvis Skolebakken og Lys-

høj Allé. Ud mod Lyshøj Allé findes et større offentligt parkeringsareal med 

cirka  30 p-pladser,  som delvist betjener centerområdets funktioner. 

Lokalplanens indhold
Disponering og anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder: 

Delområde 1 udlægges til lokalt centerområde med mulighed for etable-

ring af detailhandel, kontorer, liberale erhverv og servicevirksomhed. Lo-

kalplanen indeholder overordnede rammer for delområdets anvendelse og 

udnyttelse. 

Delområde 2 udlægges til haveboligformål med mulighed for opførelse af 

en tæt-lav boligbebyggelse med op til 9 rækkehuse i 2 etager. Boligerne 

må kun anvendes til helårsbebyggelse.

Detailhandel

Inden for lokalplanområdets delområde 1 må det samlede areal til detail-

handelsbutikker ikke overstige 3.000 m2. Dagligvarebutikker må højst 

have et butiksareal på 1.000 m2 og udvalgsvarebutikker må højst have et 

butiksareal på 500 m2. Der findes i dag 3 butikker i området med et sam-

let areal på cirka 1.250 m2. Før der kan ske en udbygning af delområde 1, 

skal der udarbejdes en supplerende lokalplan, der mere detaljeret beskri-

ver områdets indretning, byggeriets omfang, placering, ydre udformning 

mm. 

Dagligvarebutik på Lyshøj Allé 6-8 samt varmecentralen på Lyshøj allé 4



V
ed

  
Ly

sh
ø
j 
A
llé

 o
g
 S

ko
le

b
ak

ke
n

19

Lokalplan 0521-21 / 08.04.2013

Lokalplanområdet ligger centralt i forhold til eksisterende boligområder, og 

der er god adgang til området for beboere i lokalområdet. Området ligger 

infrastrukturelt godt i forhold til det overordnede vejnet.  

Veje og parkering

Vejadgang til det lokale centerområde i delområde 1 skal ske fra Lyshøj 

Allé, hvor eksisterende tilkørsel til området er i dag. Til virksomheden på 

hjørneejendommen ved Lyshøj Allé tillades vejadgang fra Skolebakken af 

eksisterende indkørsel.

Vejadgang til boligerne i delområde 2 skal ske fra Skolebakken ad ny bolig-

vej langs områdets nordlige afgrænsning. Boligvejen udlægges i 8 meters 

bredde med kørebane i 5 meters bredde, kantparkering i 2 meters bredde 

og rabatter i hver side i 0,5 meters bredde. Vejen afsluttes med vende-

plads i den østlige del af området.

Ved nybyggeri i delområde 1 skal der udlægges areal til personparkering 

svarende til  1 p-plads pr. 50 m2 etageareal erhverv – herunder butikker til 

udvalgsvarer. For dagligvarebutikker skal der etableres 2 p-pladser pr. 50 

m2 etageareal. 

Lokalplanen stiller krav om, at der i delområde 2 skal anlægges 1½ parke-

ringsplads pr. bolig. Et fælles p-areal placeres i forbindelse med vendeplad-

sen, og  herudover udlægges areal til kantparkering langs boligvejen. 

Bebyggelse og anlæg

Fremtidig bebyggelse i delområde 1 kan placeres med facaden i skellinje 

ud mod det offentlige parkeringsareal ved Lyshøj Allé. Dermed åbnes mu-

lighed for at definere det byrum, der er med til at give centerområdet et 

bymæssigt udtryk. 

I delområde 2 skal ny bebyggelse til boligformål placeres inden for særligt 

udlagte byggelinjer i en afstand af 10 meter fra det sydlige skel og 4 meter 

fra skel mod Skolebakken. Mindre udhuse på under 10 m2 kan etableres 

uden for byggefeltet. 

Inden for lokalplanområdet skal facader udføres i blank mur eller beton – 

pudset eller beklædt med træ, plader af stål, zink kobber eller fiberbeton. 

Tage må udføres med røde eller gule teglsten samt betontagsten, skifer, 

tagpap eller fiberbeton med sort eller gå farve. Flade tage må dog udføres 

med andre materialer. 

Af hensyn til helheden stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse i del-

område 2 skal fremstå ensartet i materiale og farvesammensætning. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens omfang og place-

ring. Bebyggelsesprocenten i delområde 1 fastlægges til 40 for den enkelte 

matrikel. I delområde 2 fastlægges et maksimalt etageareal på 1.035 m2 

for områdets bebyggelse, hvilket svarer til 40 % af den samlede matrikel. 

I forbindelse med ny bebyggelse skal eksisterende kloakledninger respek-

teres med en afstand på mindst 2 meter. Der vurderes ikke at være pro-

blemer med en udbygning inden for lokalplanområdet, da bebyggelse skal 

placeres inden for byggelinjer i god afstand fra kloakledningerne.

Der fastlægges endvidere  bestemmelser for, hvorledes skiltning og rekla-

mering i centerområdet kan foregå. 
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Skiltning er kun tilladt i form af virksomhedens navneskiltning på bygnin-

ger. Skilte skal tilpasses bygningens størrelse og karakter, så gesimser, 

bånd, indfatninger, pilastre og lignende arkitektoniske elementer friholdes. 

Der tillades dog opstilling af en skiltepylon i maksimalt 3,5 meters højde.   

Skilte for flere virksomheder på én og samme facade/pylon skal samord-

nes , så der opnås en god helhedsvirkning. Skiltningen på bygninger skal 

på naturlig måde markere indgangen og udføres med enkeltbogstaver di-

rekte på bygningen og med bogstavhøjde afstemt bygningen.

Opholdsarealer

Der skal etableres egnede opholdsarealer til fremtidige boliger samt til 

virksomhedernes ansatte. 

Opholdsarealer er særligt udpegede udendørs arealer, der anvendes eller 

planlægges anvendt til ophold, leg og øvrige rekreative aktiviteter. Her skal 

være særligt gode betingelser for ophold som f.eks. sol, læ og god tilgæn-

gelighed. Opholdsarealer er defineret som støjfølsom anvendelse, hvorfor 

miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der skal udlægges  opholds-

areal svarende til 10 % af etagearealet ved erhvervsbyggeri og 15 % af 

etagearealet ved boligbyggeri.

I delområde 2 etableres opholdsarealer i den østlige del af området. Der 

etableres en fælles havesti i den sydlige del af delområdet. Stien forbinder 

opholdsarealet med et grønt område langs Skolebakken. I tilknytning til 

opholdsarealer kan der etableres et fælles udhus.

 

Ejendommen Lyshøj Allé 2 A og 2 B
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Grønne områder, landskab og beplantning

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der i delområde 2  - som af-

skærmning i forhold til erhvervsgrunde mod nord og øst kan etableres fast 

hegn. Herudover skal der etableres hækbeplantning på egen grund langs 

de enkelte boligparcellers sydlige skel ud mod det fælles havestiareal og 

mellem de enkelte boligparceller. I delområde 2 kan der delvist opsættes 

fast hegn i direkte forbindelse med facaderne som afskærmning mellem 

eventuelle terrasseområder.

Miljø

Støj og vibrationer  

Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Lyshøj Allé og Skolebakken. 

Endvidere kan varelevering til områdets virksomheder – især dagligvare-

handel, som foregår med lastbiler –  belaste området og omgivelserne. 

Vejadgang for kundetrafik og vareindlevering er i det væsentlige placeret 

i god afstand fra omliggende boliger. Det skal dog i forhold til de nye bo-

liger med opholdsarealer i delområde 2 kunne godtgøres, at støjniveauet 

fra nærliggende varegård og vejtrafik m.v. ikke overstiger Miljøstyrelsen 

grænseværdier  (Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 /2007). 

I forhold til boliger i lokalplanens delområde 2  har Niras A/S foretaget be-

regning af vejtrafikstøj fra vejtrafik. Endvidere er der foretaget en vurde-

ring af ekstern støj fra omliggende virksomheder. Resultatet af beregninger 

og vurderinger fremgår af de 2 rapporter ”Miljømåling - vejtrafikstøj” og ”  

Ekstern støj  - kortlægning af relevante støjkilder ”.

For så vidt angår trafikstøj er for delområde 2 foretaget beregning af vej-

trafikstøj i 6 punkter - dels på facaderne, dels på udendørs opholdsarealer 

ved kommende rækkehuse i 2 etager.

Det konkluderes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på uden-

dørs opholdsarealer for vejtrafikstøj er overholdt, såfremt der etableres 

støjskærm i 1,8 meters højde fra sydvestligt hjørne af rækkehuset tættest 

på Skolebakken og langs udendørs opholdsareal mod syd til skel. Endvi-

dere er det en forudsætning, at eksisterende afskærmning i delområdets  

sydlige skel fastholdes i eksisterende eller ny form.

For så vidt angår ekstern støj fra omliggende virksomheder vurderes det 

ikke at der vil ske overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 

mod nye boliger i lokalplanens delområde 2.

I forbindelse med boligudbygning i delområde 2 skal boligernes facader l 

udformes, så støjniveauet i sove- og opholdsrum indendørs med åbne vin-

duer ikke overstiger værdierne i Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 /2007- 

eksempelvis ved særlig afskærmning udenfor vinduerne eller særligt støj-

isolerende konstruktioner.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der i delområde 2 kan etableres afvær-

geforanstaltninger i form af hegning til sikring af opholdsarealerne mod 

støjbelastning fra veje og virksomheder. 

I forbindelse med en udbygning af de eksisterende centerfunktioner i del-

område 1 eller ved etablering af ny bebyggelse skal der udarbejdes en 

supplerende lokalplan. I den sammenhæng vil der blive taget stilling til, 

hvordan eventuelle støjkonsekvenser fra nye virksomheder skal håndteres.
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Klima og bæredygtighed

Ny erhvervs- og boligbebyggelse inden for lokalplanområdet skal opføres 

som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets klassifikation. 

En energiramme af den størrelsesorden opnås ved eksempelvis ekstra iso-

leringstykkelse, høiisolerede ruder, udnyttelse af sol indfald, energieffektiv 

ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet.

Endvidere åbnes der med lokalplanen mulighed for, at tage må udføres 

som ”grønne tage”, der har et vækstlag af græsser, som optager og af-

damper nedbør. Hermed aflastes spildevandsanlæggene. De grønne tag 

virker endvidere kølende om sommeren og varmeisolerende om vinteren.

Affaldshåndtering

Anlæg til opsamling og opbevaring af restaffald og genbrugsmaterialer er 

en del af bebyggelse og fællesanlæg i delområde 2. Der skal etableres en 

miljøstation i tilknytning til det fælles parkeringsareal i områdets østlige 

del.  Arealet skal befæstes og afskærmes med beplantet hegning.

Grundejerforeninger

Lokalplanen stiller krav om etablering af en grundejerforening med med-

lemspligt for ejere af ejendomme inden for område 2. Grundejerforeningen  

har pligt til at drive og vedligeholde de arealer, der i lokalplanen er udlagt 

til fællesarealer og fællesanlæg, herunder vej- og stianlæg. Da det er en 

forudsætning, at grundejerforeningen ejer de aktuelle fællesarealer, stiller 

lokalplanen krav om, at grundejerforeningen tager skøde på fællesarealer 

og fællesanlæg.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af lokalplanområdet i henhold til 

lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 

af 24. september 2009). Ved en indledende screening af planen vurderes 

det, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirk-

ning på miljøet. Dette begrundes med, at der ikke sker væsentlige ændrin-

ger af det bestående miljø. 

Screeningen er vedlagt lokalplanens som bilag A.

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Eksisterende byplanvedtægt

Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 50, tinglyst den 2. marts 1977.  

Denne byplanvedtægt aflyses for det område, som er omfattet af nærvæ-

rende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2010-2021 og den fælles hovedstruk-

tur for Trekantområdet 2009-2021 udlagt til bydelscenter med en samlet 

arealramme til butiksformål på 5.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse 

for dagligvarebutikker kan i et bydelscenter udgøre maksimalt 3.500 m2. 

For udvalgsvarebutikker må butiksstørrelsen maksimalt udgøre 2.000 m2. 

Ifølge kommuneplanen må centerområdet anvendes til blandede byfunk-

tioner - herunder boliger, liberale erhverv, mindre håndværks- og reparati-

onsvirksomhed, detailhandel samt offentlig og privat service. De gældende 

lokalplanbestemmelser for rammeområde 0521-C1 åbner alene mulighed 

for byggeri i 1 etage med udnyttet tagetage. 
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Centerområdet spiller forsyningsmæssigt sammen med 3 øvrige detailhan-

delscentre i byområde 05 heraf et bydelscenter på Gefionvej og to lokal-

centre - et ved henholdsvis Petersbjerggård og et i Nr. Bjert. Af hensyn til 

balancen i forsyningsoplandet vurderes det, at det er tilstrækkeligt med et 

enkelt bydelscenter (Gefionvej) i planlægningsdistrikt 05. 

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr 39, som ændrer områdets sta-

tus fra bydelscenteret til lokalcenter. Den samlede arealramme til butiks-

formål nedsættes til 3.000 m2 med en maksimal butiksstørrelse for dag-

ligvarebutikker på 1.000 m2 og for udvalgsvare på 500 m2. Etagehøjden 

øges fra 1 etage med udnyttet tagetage til 2 etager. 

Udnyttelsen af centeret ved Lyshøj Allé (ca. 1.250 m2) har været stort 

set uændret siden det i 2006 blev udlagt som center i kommuneplanen. 

Der findes i dag 3 butikker - supermarked, bagerbutik og blomsterbutik. 

De fysiske forhold i området er ikke velegnede til indpasning af en større 

dagligvareenhed på op til 3.500 m2. En samlet rummelighed på 3.000 m2 

vurderes derfor at være tilstrækkelig. 

Sektorplaner

Varme

Lokalplanområdet forsynes med  fjernvarme i henhold til kommunens var-

meplan.

Der stilles ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis 

bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. 

Ny centerstruktur 
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Spildevand

Lokalplanområdet tilsluttes kloak fra offentlig spildevandsforsyning i hen-

hold til kommunes spildevandsplan. Området skal gøres klar til separat 

kloakering.

Afledning af regn- og spildevand skal ske i overensstemmelse med gæl-

dende spildevandsplan. Heri kræves, at højst 50 % af arealet må be-

fæstes.  Ved en befæstelsesgrad der overskrider det krævede, skal der 

kompenseres i form af f.eks. ”grønne tage” eller faskine, således at afled-

ningshastigheden af regnvand nedsættes.

Generelt bør det tilstræbes, at regnvand fra tage i videst muligt omfang 

nedsives på den enkelte ejendom.

Vandforsyningsplan

Lokalplanområdet forsynes med vand fra Strandhuse- Nr. Bjert vandværk.

Drikkevandsinteresser

Lokalplanen ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Lokalpla-

nens anvendelse vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af grund-

vandet.

Tilladelser efter anden lovgivning

Kystnærhedszone

Området ligger inden for en afstand af 3 kilometer fra kysten. Bebyggelsen 

kan opføres i en højde på op til 8,5 meter. Der skal derfor redegøres for 

den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Såfremt bebyggelsen afviger 

væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i områ-

det, skal der gives en begrundelse herfor.

Den planlagte bebyggelse ligger omgivet af eksisterende bebyg-gelse og 

afviger hverken volumenmæssigt eller højdemæssigt fra den øvrige bebyg-

gelse i området. Bebyggelsen vil på ingen måde være synlig fra kysten. 

Jordforureningsloven

Fra 1. januar 2008 er al byzoneareal jf. jordforureningsloven klassificeret 

som et lettere forurenet område. Kommunerne har mulighed for at und-

tage områder inden for byzonen, eller inddrage områder udenfor byzonen i 

de områdeklassificerede arealer. 

Jordforureningsloven betyder, at hvis man flytter mere end én kubikmeter 

jord fra et område, der er klassificeret som lettere forurenet, skal flytnin-

gen anmeldes til kommunen.

Et areal i den sydvestlige del af lokalplanområdet har tidligere været an-

vendt til servicestation. I den forbindelse har området været kortlagt. Re-

gion Syddanmark har  dog efterfølgende vurderet, at der ikke længere er 

grundlag for en kortlægning af matriklen, og den er derfor udgået af kort-

lægningen  

En enkelt ejendom - varmecentralen på Lyshøj Allé 4 - er ifølge Region 

Syddanmark kortlagt som muligt forurenet efter jordforureningsloven (vi-

densniveau 2). Der planlægges ikke for en ændret anvendelse af ejendom-

Oversigt over forureningsklassifice-
ring.
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men, som kan fastholdes som en del af de eksisterende funktioner inden 

for lokalplanområdet. 

I forbindelse med anlægs- og byggearbejder inden for de kortlagte områ-

der skal bygherren godtgøre, at den planlagte ændrede anvendelse kan 

gennemføres miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, hvorefter Kolding 

Kommune vil kunne give tilladelse efter jordforureningslovens § 8. 

Vejanlæg

Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang m.m. kan forudsætte poli-

tiets godkendelse. Ved vejtilslutninger skal der skal der sikres de nødven-

dige oversigtsarealer efter vejreglerne.

Fortidsminder

Jordfaste fortidsminder og geologiske genstande og genstande af fossil 

karakter er omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og 

naturarven. Haderslev Museum skal i henhold til Museumsloven sikres mu-

lighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyg-

gelse og anlæg.

Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal 

arbejdet stoppes og Museet underrettes, jf. Museumsloven.

Arkæologisk vurdering

Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk 

kontrol af lokalplanens område. Museet vurderer, at der ikke vil være no-

gen risiko for at støde på fortidsminder ved anlægsarbejde i området. 

Kig ind i  fra Skolebakken på den ubebyggede grund i delområde 2.
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Bilag
Bilag A - Miljøscreening
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Kommuneplantillæg 39

Dette tillæg omfatter rammeområde 0521-C1 i områdeplan 05 Fynsvej, Nr. Bjert, Strandhuse, som er belig-

gende ved Lyshøj Allé og Skolebakken

Med tillægget sker der en ændring af detailhandelsstrukturen i planlægningsdistrikt 05 Fynsvej, Strandhuse og 

Nr. Bjert. Området betjenes i dag af lokalcentrene ved Petersbjerggård og Nr. Bjert samt 2 udlagte bydelscentre 

ved henholdsvis Gefionvej og Lyshøj Allé. Af hensyn til balancen i forsyningsoplandet nedgraderes bydelscen-

teret ved Lyshøj Allé til lokalcenter. De fysiske forhold i område 0521-C1 ved Lyshøj Allé gør det vanskeligt at 

etablere en ny stor dagligvarebutik på op til 3.500 m2, som et bydelscenter åbner mulighed for. 

Den samlede arealramme til detailhandel inden for lokalcenteret reduceres fra 5.000 m2 til 3.000 m2. Butiks-

størrelsen i lokalcenteret fastlægges til maksimalt må 1.000 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgs-

vare. Ændringer i lokalplanbestemmelserne fremgår efterfølgende. 

Endvidere åbnes der med kommuneplantillægget mulighed for inden for det aktuelle område at etablere en be-

byggelse i 2 etager. Dette indlægges i de specifikke rammebestemmelser for området.

Eksisterende rammer/retningslinjer 

Kortgrundlag
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Rammebestemmelser

De eksisterende særlige rammebestemmelser:

0521Strandhuse

SÆRLIGE ANVENDELSES- BE-

STEMMELSER

BEBYGGELSENS PLACERING, 

OMFANG OG UDFORMNING

Bydelscenter - C1 Bebyggelse skal opføres som 

samlet bebyggelse.

I området må placeres butikker 

til lokalområdets forsyning. Det 

samlede areal til butikker må 

højst udgøre 3.500 m2 for dag-

ligvarebutikker og 2.000 m2 for 

udvalgsvarebutikker. Bebyggelse 

skal have en udformning og et 

materialevalg, som er tilpasset 

den stedlige arkitektur og byg-

getradition. Skiltning kun med 

tilladelse i henhold til Regulativ 

for facader og og skilt i Kolding 

Kommune.

Inden for området tillades virk-

somheder svarende til miljø-

klasse 1-2. Området udlægges 

til kollektiv varmeforsyning.

MILJØFORHOLD, TRAFIK, FRI-

AREALER OG FORSYNING

0521-C1 Strandhuse

Forslag til nye særlige rammebestemmelser:

Lokalcenter - C1 Bebyggelse skal opføres som 

samlet bebyggelse.

I området må placeres butik-

ker til lokalområdets forsyning. 

Det samlede bruttoetageareal 

til butiksformål må højst udgøre 

3.000 m2. Butikker i området 

må maksimalt have et brut-

toetageareal på 1.000 m 2 for 

dagligvarebutikker og 500 m2 

for udvalgsvarebutikker.

Bebyggelse skal have en ud-

formning og et materialevalg, 

som er tilpasset den stedlige 

arkitektur og byggetradition. 

Skiltning kun med tilladelse i 

henhold til Regulativ for facader 

og og skilt i Kolding Kommune.

SÆRLIGE ANVENDELSES- BE-

STEMMELSER

BEBYGGELSENS PLACERING, 

OMFANG OG UDFORMNING

MILJØFORHOLD, TRAFIK, FRI-

AREALER OG FORSYNING

Inden for området tillades virk-

somheder svarende til miljø-

klasse 1-2. Området udlægges 

til kollektiv varmeforsyning.
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget til offentliggørelse.

SAG NR.: 17

KOLDING BYRÅD, den 26. november 2012.

Jørn Pedersen

Borgmester

Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30, på www.kolding.dk den 5. december 2012

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget.

KOLDING BYRÅD, den 8. april 2013 sagsnr. 6.

Jørn Pedersen

Borgmester

Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30, på www.kolding.dk den 10. april 2013
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Kolding Kommune
By- og udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
DK-6000 Kolding
byogudvikling@kolding.dk
 



Endelig vedtagelse til tillæg 39 til kommuneplan 2010-2021 og lokalplan 0521-21 Ved 

Skolebakken og Lyshøj Allé - et lokalcenter med boliger 

 
 

Byrådet har den 8. april 2013 vedtaget tillæg 39 til Kommuneplan 2010-2021 og lokalplan 

0521-21 for området ved Skolebakken og Lyshøj Allé. 

 

Kommuneplantillægget ændrer områdets centerstatus fra bydelscenter til lokalcenter og 

ændrer etagehøjden fra 1½ til 2 etager.  

 

Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 5. december 2012, idet 

der er foretaget redaktionelle ændringer, der præciserer lokalcenterets rummelighed til 

detailhandel.  

 

Lokalplanen udlægger delområde 1 til centerformål og delområde 2 til boligformål. 

 

Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 5. december 2012, idet 

der er foretaget redaktionelle ændringer.  

 

Retsvirkninger 

Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 

planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra 

bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 

Flere oplysninger 

De endeligt vedtagne planer kan ses hos By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 

Kolding og på www.kolding.dk/plansager  

 

Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og § 31 om 

offentliggørelse. 

 

http://www.kolding.dk/plansager


Klagevejledning 

Hvad kan der klages over? Du kan klage over retlige spørgsmål.  

Hvem kan klage? Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver 

der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Hvortil skal klagen sendes? Klager skal sendes til Kolding kommune, der sender den videre 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes, så vidt muligt elektronisk pr mail til 

byogudvikling@kolding.dk ellers pr. brev til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 

Kolding, att. Planafdelingen. 

 

Hvad er klagefristen? Onsdag den 8. maj 2013  

 

Hvad er lovgrundlaget? Lov nr. 937 af 24/09 2009 om planlægning. 

 

Lov nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning og lov nr. 936 af 24. september 2009 om 

miljøvurdering af planer og programmer. 

 

Hvad koster det at klage? 500 kr. Gebyret vil efter modtagelse af klagen blive opkrævet af 

Natur- og Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på 

www.kolding.dk/lokalplaner og www.nmkn.dk.  

 

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 

måneder fra i dag. 

 

 

 

mailto:byogudvikling@kolding.dk
http://www.kolding.dk/lokalplaner
http://www.nmkn.dk/


 

 

  

 

 

Endelig vedtagelse af tillæg 39 til Kommuneplan 2010-2021 og lo-

kalplan 0521-21, Ved Skolebakken og Lyshøj Allé – et centerområde 

med boliger 

 

Byrådet vedtog den 8. april 2013 kommuneplantillæg 39 og lokalplan  

0521-21, Ved Skoleballen og Lyshøj Allé – et centerområde med boliger. 

 
Offentlig bekendtgørelse sker på www.kolding.dk onsdag den 10. april 2013.  
 
Se vedlagte annonce for oplysninger om eventuelle ændringer af planerne i 
forhold til de offentliggjorte forslag samt retsvirkninger og klagevejledning. 

 

Flere oplysninger 

De endeligt vedtagne planer kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Ny-

torv 11, 6000 Kolding og på www.kolding.dk/plansager.   

 

Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og 

§ 31 om offentliggørelse. 

 

Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lene Ohlmann 

arkitekt 

         

 

 

 

 

By- og 

Udviklingsforvaltningen 

 

Plan 
 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
Telefon 79 79 79 79 
Telefax 79 79 13 70 
EAN 5798005310501 
E-mail 
byogudvikling@kolding.dk 
www.kolding.dk 
 

Dato 10. april 2013 
Sagsnr. 12/18541 
Løbenr. 53621/13 
Sagsbehandler 
Lene Ohlmann 
Direkte telefon 79 79 13 21 
E-mail leoh@kolding.dk 
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