
Debatoplæg
Hvor udvikler vi Kolding kommune?
Indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplan 2021-2033
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Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen

Oversigtskortet viser bymønsteret i kommunen og de allerede udlagte byudviklingsområder, 

samt Kolding Kommunes forslag til udlæg af nye boligområder. En del af de foreslåede nye 

områder ligger inden for kystnærhedszonen, og forudsætter derfor en statslig udpegning 

gennem et landsplandirektiv.
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Boligområder

Kolding Kommune skal være et at-

traktivt sted at bo, også i fremtiden. 

Derfor er det vigtigt, at kommunen 

kan tilbyde boliger og byggegrunde 

med forskellig beliggenhed. Det er 

også væsentligt, at boligerne varierer 

i størrelser og typer, så der er noget, 

der passer til alle.

Kommuneplanen sætter rammerne 

for den fysiske udvikling af kommu-

nen de næste 12 år. Kommuneplanen 

skal revideres hvert fjerde år, næste 

gang i 2021. Derfor vurderes mulig-

heden og behovet for at udlægge nye 

arealer til boliger.

I centerbyerne Christiansfeld, Vam-

drup og Lunderskov vurderes der 

umiddelbart at være udlagt areal 

nok til de boliger, der er behov for at 

bygge de næste 12 år. Det drejer sig 

om områderne ved Dollerup Sø og 

Rugvangen i Lunderskov, Hvidkær-

gårdsvej, nord for Tyrings Ager og 

nord for Bønstrup Sø i Vamdrup samt 

det nye boligområde ved Allervej i 

Christiansfeld. 

Desuden er der mulighed for en min-

dre boligudbygning i de øvrige byer. 

Kolding Kommune foreslår derudover 

at udlægge nye arealer til ca. 700 nye 

boliger i Kolding Nord, Kolding Syd 

og Vester Nebel, hvor der er stor ef-

terspørgsel efter byggegrunde. 

I Kolding Kommune sikrer vi ikke 

kun nye boliger ved at udstykke nye 

byggegrunde. Der planlægges for op 

mod 3000 nye boliger gennem for-

tætning af eksisterende byområder.

Erhvervsområder

Erhvervslivet udvikles og forandres. 

Derfor er revisionen af kommunepla-

nen også en anledning til at vurdere, 

om vi har udlagt erhvervsarealer de 

rette steder i forhold til virksomheder-

nes behov.

Kommunen rummer både helt og 

delvist uudnyttede erhvervsarealer. 

Desuden findes der potentialer for 

virksomheders lokalisering i eksiste-

rende erhvervsområder, ligesom det 

er vigtigt at sikre rammerne for at 

kunne fastholde eksisterende virk-

somheder.  

Kystnærhedszonen

I en 3 km bred zone langs kysten 

gælder særlige regler. Her kan kun 

udlægges arealer til byudvikling, hvis 

de optages i et landsplandirektiv, 

som udstedes af Erhvervsstyrelsen. 

Indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplan 2021-2033

Gode bomiljøer og let adgang til natur og rekreative oplevelser er vigtigt, når man bosætter 

sig. Foto: Almene boliger ved Kløvkærvej i Seest. 

Byudvikling 
- gode rammer for livet

Lovgivningen stiller krav til, at 

kommunen skal redegøre for, 

at nye arealer der udlægges 

til byudvikling, svarer til be-

hovet for de næste 12 år. 

Der skal også redegøres for, 

om allerede udlagte arealer 

er udbygget. Det kan derfor 

være nødvendigt at ompri-

oritere eksisterende udlæg, 

for at kunne udlægge nye 

arealer.
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I den sydlige del af Kolding foreslås 
det at tilpasse arealudlæggene i 
forhold til en revideret strukturplan 
for området og den fremtidige om-
fartsvej.
Ved Hjarupvej har et areal været 
udlagt for at kunne etablere en in-
stitution, men dette projekt er ikke 

længere aktuelt. På samme måde 
er arealer øst for Dalbyvej ikke 
længere aktuelle. Disse to arealer 
foreslår vi derfor at tage ud af kom-
muneplanens udlæg til byudvikling. 

Kolding Kommune foreslår at ud-
lægge et areal til boliger sydøst for 

Vonsild. Området tænkes udviklet 
med lav boligbebyggelse afrundet 
med skov ned mod den kommende 
omfartsvej.
Ved Idyl foreslår vi at udlægge et 
nyt lokalcenter, som kan rumme en 
dagligvarebutik og boliger.

Vonsild og Dalby  
 - tilpasning af planerne

Vonsild_udlaeg
Forslag om nye arealudlæg
Udlagt areal som foreslås udtaget
Fremtidig omfartsvej

++

++

__

__

Luftfoto over Dalby-Vonsild området med markering af de arealer, der er forslag om at ændre i kommuneplanen. Strukturplan for området er 

vist på næste side. 

Vonsild

Dalby

Idyl

Skam
lingvejen

Fremtid
ig omfarts

vej
Hjarupvej

Dal
by

ve
j

Omrids af gældende kommuneplanrammer
Forslag om nye arealudlæg
Udlagt areal som foreslås udtaget
Fremtidig omfartsvej

__
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Vester Nebel
Der er fortsat stor efterspørgsel 
efter boliger i Vester Nebel. Byen 
ligger på et smalt plateau mellem 
Vester Nebel Ådal mod vest og den 
bredere dal omkring Donssøerne 
mod øst. Området er udpeget som 
bevaringsværdigt landskab, og be-
byggelsen skal derfor indpasses i 

landskabet. 
Kolding Kommune foreslår at ud-
lægge arealer på begge sider af 
Koldingvej i den sydlige ende af 
byen. Området egner sig til lav bo-
ligbebyggelse, som parcelhuse, der  
indpasses mellem grønne kiler i det 
naturskønne område

P

Evt. regnvandsbassin

P

Evt. regnvandsbassin

Signaturforklaring

Boliger  - åben-lav og tæt-lav, 1-2 etager
Boliger  - samlede bebyggelser, 1-5 etager
Centerområde
Off. Formål
Off. Formål / Boliger
Stiforbindelser
Nyt grønt område (skov)
Eks. Skov
Grøn korridor / Landskabsstrøg Eks.
Byområder generelt
Landskabskilen
Regnvandssøer til veje og boliger

N

0,5 km0,1 km 0,25 km0 1 km

Der er udarbejdet en struk-

turplan for området mellem  

Vonsild og Dalby. Planen er 

rettet til i 2018 for at sikre 

en god afrunding af byen 

i forhold til den planlagte 

omfartsvej syd om området. 

Princippet i strukturplanen 

er at friholde en landskabs-

kile mellem de to bydele og 

at arbejde med boliger der 

orienterer sig mod ådalenes 

natur og rekreative kvali-

teter. En del af arealerne i 

strukturplanen tænkes først 

udlagt  senere.

Strukturplanen for området mellem Dalby og Vonsild, som er tilpasset i 2018.

Eksempel på hvordan et nyt boligområde syd for Vester Nebel kunne disponeres.

++
++

Luftfoto af Vester Nebel med markering af 

de områder der foreslås ændret.

K
o

ld
in

g
vej

Vester Nebel

Omrids af gældende kommuneplanrammer
Forslag om nye arealudlæg
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Sletteskovvej

Kirke

Nr. B
jertv

ej

Mulig ny omfartsvej

Marielystvej

Jernbane

Flere forskellige 
linjeføringer undersøges

På Drejenshalvøen har et større 
areal været udlagt til golfbane, 
men der er ikke længere et behov 
for dette. I stedet foreslår Kolding 
Kommune at udlægge to mindre 
dele af arealet til lav boligbebyggel-
se. Afgrænsningen af arealerne er 
tilpasset landskabet. 

Ved Fynsvej nær Bramdrup skov, 
foreslår vi at udlægge et areal til 
boliger, eventuelt med mulighed for 
erhverv. Bebyggelsen kunne udfor-
mes i 1-4 etager. 

I Nr. Bjert foreslår vi at udlægge et 
nyt område mod nordvest til boliger 
i 1-4 etager. Området er også her 
afgrænset efter landskabet.  

Nr. Bjert, Fynsvej og Drejenshalvøen 

Omrids af gældende kommuneplanrammer
Forslag om nye arealudlæg
Udlagt areal som foreslås udtaget

Eksempel på hvordan et nyt boligområde i Nr. Bjert kunne disponeres. Bebyggelsen tænkes 

lav nærmest kirken og højere langs den skråning, som afgrænser området mod landskabet. 

Luftfoto af området ved Fynsvej, Nr. Bjert og Drejenshalvøen, med markering af de arealer 

der er forslag om at ændre.

Omrids af gældende kommuneplanrammer
Forslag om nye arealudlæg
Udlagt areal som foreslås udtaget

++
__

++

++

++

Fynsvej

Nr. Bjert

Drejensvej
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Landskab og blå-grøn struktur

Karakteristiske landskabstræk og 

naturområder som fjord, ådale, sko-

ve, søer og parker giver rekreative og 

æstetiske værdier både på landet og 

i byen. 

Der opleves alle steder et stigende 

pres på de grønne arealer, for at an-

vende dem til nye formål. Derfor skal 

der i den kommende kommuneplan 

arbejdes med at kortlægge og sikre 

de vigtigste natur- og landskabstræk. 

Der arbejdes dels med en analyse af 

landskaberne i hele kommunen og 

dels med en blå-grøn struktur som 

skal sikre sammenhæng mellem 

forskellige planer og tiltag indenfor 

biodiversitet, outdooraktiviteter, by-

natur, klimatilpasning og rekreative 

muligheder.

Byrådet har besluttet, at der skal 

arbejdes med en række temaer i den 

kommende kommuneplan. Det er 

blandt andet bevaringsværdige land-

skaber, grøn-blå struktur og klima-

sikring. 

Klimatilpasning

Vejr og klima giver i stigende grad 

udfordringer i form af skybrud, storm-

flod og stigende vandstand.

Kommuneplanen indeholder en plan 

for klimatilpasning og en prioritering 

af indsatser med henblik på at sikre 

værdier og sårbare områder. 

Der skal også i den kommende kom-

muneplan arbejdes med at udpege 

områder, som er i risiko for over-

svømmelse eller erosion, samt place-

ring af mulige afværgeforanstaltnin-

ger. Retningslinje for risikoområderne 

udarbejdes i samarbejde med de 

øvrige kommuner i Trekantområdet.

Andre vigtige temaer
 - grønt, blåt og vådt?

Kommuneplanen består 

af en lokal del for Kolding 

Kommune og en fælles del 

for Trekantområdets syv 

kommuner. 

Skitse af landskabstræk, blå og grønne forbindelser omkring Kolding, som kunne indgå i 

den blå-grønne struktur. 

Oversvømmelse ved Plovfuren i Kolding Ådal.
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Indkaldelse af idéer og forslag til 

Kommuneplan 2021-2033

Du har mulighed for at indsende dine idéer 

og forslag til arbejdet med kommuneplanen i 

perioden fra tirsdag den 18. februar til mandag 

den 23. marts 2020. 

Dine bemærkninger skal sendes senest den 

23. marts til Planafdelingen på

plan@kolding.dk eller til

Planafdelingen

Nytorv 11

6000 Kolding.  

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du vel-

kommen til at kontakte os.

Proces efter debatperioden

Efter debatperioden får Byrådet forelagt de 

indkomne idéer og forslag.

Herefter udarbejdes et forslag til kommune-

plan 2021-2033, som sendes i offentlig høring i 

8 uger. Vi forventer det sker i sommeren 2021.  

Efter den offentlige høring behandler Byrådet 

høringssvarene og kan vedtage kommunepla-

nen endeligt inden udgangen af 2021. 

By- og Udviklingsforvaltningen

Telefon 7979 1320

plan@kolding.dk

Indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplan 2021-2033

Debatperiode 
- vi vil gerne høre dine idéer

Kommuneplanen tager udgangs-

punkt i byrådets vision 

”Sammen designer vi livet” og Plan-

strategi 2019, som kan ses på kom-

munens hjemmeside

Hold øje med kommunens campingvogn ”Smutti”, 

som vi har med i Vonsild, Vester Nebel og Nr. Bjert.

Kig forbi-møder

Kolding Kommune inviterer til en snak og en 

kop kaffe ved en række uformelle møder. Her 

er By- og Udviklingsforvaltningen klar til at 

svare på spørgsmål og høre din mening om 

udviklingen af Kolding kommune.

Nr. Bjert

Ved Rema 1000, Drejensvej 2, 6000 Kolding

Torsdag den 20.02.2020 kl. 14-18

Vester Nebel

Ved Dagli´Brugsen, Koldingvej 29, 6040 Egtved

Torsdag den 27.02.2020 kl. 14-18

Vonsild

Ved Super Brugsen, Hjarupvej 2, 6000 Kolding

Torsdag den 12.03.2020 kl. 14-18

BYtikken i Kolding

(By- og Udviklingsforvaltningens lokaler)

Jernbanegade 33, 6000 Kolding

Torsdag den 19.03.2020 kl. 14-18

https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/kommunalplaner/planstrategi/kommuneplanstrategi

