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Statslige myndigheder, interesseforeninger o. lign

Bolig- og Planstyrelsen
(BPST)

Jf. aftalenotatet er der på administrativt niveau indgået aftaler mellem BPST og Kolding Kommune om
justering af kommuneplanens indhold.

Aftalerne med BPST er at betragte som en forudsætning for kommuneplanens endelige vedtagelse.

I det følgende gennemgås de forhold og ændringer
af kommuneplanen, der er aftalt for at undgå indsigelse mod kommuneplanen, fremsat af BPST på
vegne af staten. Der henvises til oversigten over bemærkninger til fælles del af kommuneplanen, for
Trekantområdets kommuner, idet der herunder
alene beskrives de bemærkninger, forhold og aftalte
justeringer, som ikke fremgår af den fælles oversigt.
Med andre ord de påpegede forhold og aftaler, der
fører til justeringer i den lokale del af kommuneplanen for Kolding Kommune.
Nationale interesser i kommuneplanlægningen ift.
naturinteresser varetages af Miljøstyrelsen (MST)
hvorfor de nævnes under de respektive bemærkninger vedr. naturinteresser.
Vedr. redegørelse til Retningslinje 3.4.4 Grønt
Danmarkskort
MST har påpeget at redegørelse til retningslinjen for
Grønt Danmarkskort (GDK) ikke indfrier de statslige
krav ift. redegørelse for udpegninger, prioriteringer
og varetagelse af interesser inden for Grønt Danmarkskort. Herunder, at der i kommuneplanen skal
redegøres for udviklingen i realisering af Grønt Danmarkskort.
Se aftalenotatet med tilhørende bemærkninger for
nærmere indblik.

Forholdet har været drøftet mellem parterne,
dels som led i dialogen om den indholdet i den
fælles del af kommuneplanen, og ift. den lokale
del.
Der er i den sammenhæng aftalt et par justeringer i den lokale del af kommuneplanen, nærmere bestemt i Forudsætningsredegørelsens kapitel om Åben Land > Natur og Grønt Danmarkskort.
Således udbygges den eksisterende redegørelse
for Natura 2000-områder på sidetal 91 i forudsætningsredegørelsen, så der af Kommuneplan
2021-2033 vil fremgår følgende afsnit (supplerende tekst vist med rød skrift):
Natura 2000-områder
I perioden har staten udpeget yderligere Natura
2000-områder:
Stenderup Nørreskov, Midtskov og Sønderskov
er udpeget i tilknytning til Lillebælt (Stenderup
Sønderskov er udpeget som fuglebeskyttelsesområde). Desuden er Fovslet Skov udpeget lige
vest for den allerede udpegede Svanemosen.
Dermed er alle Natura 2000-områder på land
medtaget i Kolding Kommunes udpegning af
Grønt Danmarkskort som naturområder med
særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Tilsvarende vil planforslagets skematiske opgørelse på samme side, over arealændringer i
kommuneplanens udpegninger, blive udbygget
med følgende:
Areal med Økologiske forbindelser:
8.924 ha (KP2017), 8.924 ha (KP2021)
Areal med Potentielle økologiske forbindelser:
15.801 ha (KP2017), 15.801 ha (KP2021)
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Vedr. redegørelse for landskabsinteresser
BPST / MST har påpeget at redegørelse for varetagelse af landskabsinteresser, og mere konkret i forhold til de foretagne ændringer i landskabsudpegninger, ikke er fyldestgørende.

Forholdet har været drøftet mellem parterne, og
det er i den sammenhæng aftalt, at den eksisterende redegørelse for landskabsudpegninger og
justeringer heraf, suppleres med yderligere redegørelse ift. ændringer i arealudpegninger med
tilknytning til særligt 3.5.1 Retningslinje for bevaringsværdige landskaber, men også ift. 3.5.2
Retningslinje for større sammenhængende landskaber.
Konkret vil det ske i forlængelse af eksisterende
redegørelse i den lokale del af kommuneplanen,
nærmere bestemt i Forudsætningsredegørelsens
kapitel om Åben Land > Landskab og geologi.
Af bilag til aftalenotat fremgår den supplerende
redegørelse, som forudsættes, for bortfald af
statens indsigelse vedr. landskabsinteresserer.

Udlæg i den kystnære zone
BPST / MST har påpeget, at den planlægningsmæssige begrundelse for udlæg af byudviklingsområder
inden for kystnærhedszonen, ikke er fyldestgørende.

Forholdet har været drøftet mellem parterne, og
i den forbindelse er det blevet indkredset hvilke
konkrete redegørelsesforhold, de statslige myndigheder har manglet.

Justeret redegørelse for behov – rummelighed
vedr. byudvikling (byvækst ift. hhv. bolig- og erhvervsformål)

•
•

•

Redegørelse for ”Boliger – rummelighed
og behov” (side 21 og fremefter) vil blive
justeret med oplysninger som aftalt.
Redegørelse for ”Nye byudviklingsområder inden for kystnærhedszonen” (side
30 og fremefter) vil blive erstattet af ny
redegørelse.
Redegørelse for ”Udlagte nye byudviklingsområder” vil blive justeret og udbygget, herunder med supplerende redegørelse vedr. varetagelse af landskabsinteresser.

Af bilag til aftalenotat fremgår de aftalte oplysninger, herunder supplerende redegørelse, som
forudsættes, for bortfald af statens indsigelse
udlæg i den kystnære zone.
Sidst vil Hovedstrukturens redegørelse ift. ”Udvikling i kystnærhedszonen” udgå, idet ingen af
kommuneplanens udlæg af byudviklingsområder,
forudsætter en udpegning ved Landsplandirektiv,
af Udviklingsområder i kystnærhedszone.
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Vejdirektoratet (VD)

VD har en række bemærkninger til planforslagets
indhold, dog overvejende af vejledende og kommenterende karakter. Bl.a. konstateres det, at kommunens ønske om statens opgradering af Tankedalsvej
til motortrafikvej på hele strækningen fra E45 til
Vamdrup, ikke indgår i statens vejplaner. Desuden
fremhæver VD som statslig vejmyndighed har en generel planinteresse i at afbøde vejtrafikkens
genevirkninger, herunder at støjgener fra trafikken
foregribes gennem den fysiske planlægning. VD opfordrer derfor Kolding Kommune til tidlig dialog om
konkret planlægning af områder til støjfølsom anvendelse, hvis området er påvirket af støj fra statsvejene. Dette dog uden at staten kan afkræves foranstaltninger til støjdæmpning af hensyn til evt. nye områder eller støjfølsom anvendelse.

De af VD nævnte overlap mellem planforslagets
udpegningerne skoverejsningsområde og eksisterende Sønderjyske motorvej har ikke været
tilsigtet.
Der vil lokalt det pågældende sted ske en reduktion af skovrejsningsområdet mod vest, så motorvejen friholdes.

Det indstilles, at
kortbilag 4 justeres, så det afspejler det aftalte, som angivet under vurdering.

Skovrejsning
VD påpeger, at der på en mindre strækning af motorvejen NV for Taps / øst for Vadhuse, er udpeget
skovrejsning, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Skovrejsningsområder henover motorvej fjernes
03

Museum Sønderjylland

Ingen bemærkninger
Museet har noteret sig, at museets generelle udtalelser vedr. kommuneplanlægning er varetaget i forslag
til kommuneplan. Museet har derfor ikke yderligere
bemærkninger.

-

Ingen ændringer
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Haderslev Stift
Vedlagt udtalelser fra menighedsråd og kongelig
bygningsinspektør

Stiftet har på baggrund af høring af menighedsrådet
og kgl. bygningsinspektør nogle bemærkninger til
planforslagets indhold, dog uden at noget har karakter af indsigelse og veto.

Vedr. kirkeomgivelser
De efterlyste formuleringer er flyttet, i forbindelse med at kommuneplanens indhold vedrørende kirkeomgivelser er overført fra den fælles
del til den lokale del af kommuneplanen.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Vedr. kirkeomgivelse
Stiftet anmoder om, at der i den nye kommuneplan
bibeholdes formuleringer fra gældende kommuneplan, hvor det beskrives hvilken baggrund der er for
registrering af kirkeomgivelserne. Dette sker på
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Kolding Kommune tilstræber, at redegørelsen til
de enkelte retningslinjer primært begrunder og
uddyber de hensyn der skal varetages med retningslinjen. De efterspurgte formuleringer, som
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blandt andet på baggrund af den kgl. bygningsinspektørs bemærkning om, at kirkernes historiske, arkitektoniske og landskabsmæssige betydning i al
planlægning må tillægges overordentlig stor vægt.
Det gælder såvel kirker i det åbne land og i landsbyer, som kirker i byerne. Kirkebyggelinjer, Exnerfredninger og de af de tidligere amter udpegede kirkeomgivelser bør respekteres, og være et aktivt element i planlægningsprocessen.
Vedr. byudvikling i nærhed af kirker
Stiftet gør opmærksom på, at der er trafikale problemer i området omkring Nr. Bjert Kirke, og at stiftet
har gjort opmærksom på dette af flere omgange.
I den forbindelse har stiftet noteret sig, at Kolding
Kommune ønsker at belyse muligheden for at etablere en ny omfartsvej nord om Nr. Bjert for at aflaste
den eksisterende Nr. Bjertvej. Det fremgår dog også,
at løsningen af de trafikale problemer i området ikke
umiddelbart er forstående, da der i planforslaget ikke
indgår en vejarealreservation. Stiftet udtrykker i den
sammenhæng bekymring for planforslagets indhold
om yderligere byudvikling i området.

beskriver baggrunden for registrering af kirkeomgivelserne, fremgår af kommuneplanens forudsætningsredegørelse og er således bevaret.
Vedr. trafik og byudvikling
I forbindelse med ønske om udlæg af nye by-udviklingsarealer i området, har forvaltningen på et
overordnet niveau vurderet, hvorvidt den nuværende trafikale infrastruktur kan bære en øget
trafik fra kommuneplanforslagets nye boligområder ved Nr. Bjert og på Drejens-halvøen.
Der har i de vurderinger ikke været meldinger
om, at det inden for de næste 12 år ikke vil
være muligt at udbygge de udlagte områder. Det
har således ikke stillet sig i vejen for at udlægge
områderne i kommuneplanen.
Der blev i 2020 vurderet på to forskellige linjeføringer nord om Nr. Bjert – én med tilslutning til
Nr. Bjertvej øst og vest for Nr. Bjert, og én hvor
tilslutningen mod vest sker til Fynsvej. En foranalyse danner nu grundlag for en egentlig VVM
af sidstnævnte linjeføring, som Kolding Byråd i
marts 2021 bevilligede midler til at gennemføre.
Den øgede trafik gennem Nr. Bjert - bl.a. som
konsekvens af de seneste årtiers boligudbygning
i Nr. Bjert og Drejens Boligby, men også som
følge af en generel stigning i privatbilismen danner baggrund for igangsætning af vurdering
af miljøkonsekvenser ved en mulig fremtidig omfartsvej nord om Nr. Bjert.
Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om,
hvorvidt omfartsvejen etableres.
Sidst skal det fremhæves, at der ifm. den konkrete planlægning for de enkelte boligudlæg, vil
blive taget stilling til vejbetjening af det konkrete
fremtidige boligområde, og ligeledes vil der ske
en afvejning ift. påvirkning af trafikken i det øvrige nærområde, og den vejkapacitet der er på
det givne tidspunkt.
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Danmarks Naturfredningsforening – Kolding
Ved Esben Christoffersen

Vedr. at der skal være plads nok til naturen
DN Kolding fremhæver at naturen skal indtænkes i
planlægning, og at inddragelse af det åbne land til
byudvikling skal begrænses så områder med naturog landskabsinteresser friholdes, samt at det undgås
at afskære naturområder fra hinanden. DN Koldings
høringsbrev indeholder en række opfordringer og anbefalinger, som opsummerende afsluttes med en
opfordring til at kommunen har en naturpolitik og en
handleplan, så natur og miljø prioriteres politisk og
administrativt på linje med by- og erhvervsudvikling.
På baggrund af de nævnte hensyn har DN Kolding
fremhævet sit fokus på følgende udlæg / rammeområder med afsæt i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning:
•
Dalby Møllebæk
•
Nørre Bjert – Drejens
•
Sdr. Stenderup
•
Fynsvej
•
Vester Nebel
Ift. sidstnævnte opfordrer DN til, at Kolding Kommune opretter / forlænger den nuværende åbeskyttelseslinje svarende til 150 meter omkring Vester
Nebel Å mod syd med en strækning svarende til den
planlagte byudviklings forlængelse på vestlige side af
Koldingvej.

I forlængelse af nyt planlovskrav udpegede Kolding Kommune i kommuneplan 2017 det påkrævede sammenhængende naturnetværk, kaldet
Grønt Danmarkskort (GDK). Udpegningen er
sket i samarbejde med nabokommunerne i det
kommunale plansamarbejde i Trekantområdet,
og det er dermed sikret at GDK også hænger
sammen på tværs af kommunegrænser. GDK er
blevet kvalificeret yderligere i forbindelse med
kommuneplanrevision 2021, blandt andet i forlængelse af anbefalinger fra Lokalt Naturråd Trekantområdet. I forbindelse med høring af planforslaget har der yderligere været dialog med
Miljøstyrelsen for at sikre at kommuneplanens
indhold lever op til lovens krav.
DN bemærker generelt, at inddragelse af ny byzone skal begrænses, at natur- og landskabsinteresser skal varetages i den sammenhæng og
at de kystnære arealer så vidt muligt skal friholdes for nye bebyggelser og anlæg. Tilsvarende
bemærkes det, at der i tilknytning til byområder
skal sikres adgang til naturoplevelser, og bynære
landskaber, lige som der i kommunens planlægning bør indtænkes klimahensyn, klimatilpasning
og miljøbeskyttelse i øvrigt, og sidst opfordrer
DN til, at der ift. ny byudvikling minimeres behov
for nye veje og transportbehov.
Kolding Kommune kan genkende de mange gode
hensyn, som DN oplister i sine bemærkninger.
Ligeledes mener Kolding Kommune generelt at
have varetaget de interesser, der er nævnt.
Planloven stiller netop krav til, at selvsamme
hensyn og interesser er varetaget, og at der er
gjort rede for, hvordan dette er sket. I forhold til
DNs generelle bemærkninger kan således henvises til den redegørelse, der ledsager kommuneplanen.
Vedr. naturpolitik og handleplan
DN bemærker at Kolding Kommune ”bør have en
naturpolitik og en handleplan, så natur og miljø
prioriteres politisk og administrativt på linje med
by- og erhvervsudvikling”.
Kommunen kan i den forbindelse nævne, at
kommunen på forskellige måder arbejder med
sikring og udvikling af naturen, med henblik på
at understøtte en mangfoldig og artsrig natur.
Kommunens vedtagne Naturkvalitetsplan rum-
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mer en forpligtelse til at kortlægge naturværdierne i kommunen, og til at sikre pleje af de mest
værdifulde naturlokaliteter i samarbejde med lokale aktører. Bæredygtighedsstrategien fra 2020
indeholder ligeledes mål vedrørende kommunens
naturindsatser, og i forlængelse af denne har et
udkast til Biodiversitetsstrategi været i høring i
andet halvår af 2021. Det er forventningen at
det nye byråd 2022-2025 vil blive præsenteret
for opfølgning på strategien.
Som DN selv indikerer med sine bemærkninger
er der en kobling mellem varetagelse af naturog landskabsinteresser. I den forbindelse kan
der henvises til nyt indhold i Kommuneplan
2021, hvor det med en såkaldt ”Blå-grøn struktur” er intentionen at fokusere og udvikle på
tværs af temaer som natur, landskab, friluftsliv
og klimatilpasning. Denne struktur skal bidrage
til at identificere og skabe synergier mellem
fremtidige indsatser.
Vedr. rammer for lokalplanlægning og byudvikling i Vester Nebel og ned mod Vester
Nebel å
DN har som en del af sine bemærkninger oplistet
udvalgte kommuneplanrammer, og i den sammenhæng tilknyttet en række hensyn og forhold.
Idet det antages at DN hermed opfordrer til, at
de nævnte forhold belyses og varetages i forbindelse med den konkrete planlægning for områderne, kan kommunen bekræfte dette.
I forhold til udvidelse af kommuneplanramme i
Vester Nebel, har DN nogle konkrete bemærkninger, der vedrører indholdet i kommuneplan
2021, og udvidelser ift. gældende kommuneplan.
Herunder at rammeudvidelsen vest for Koldingvej grænser op til Vester Nebel å, og på en
strækning, hvor der ikke er udpeget åbeskyttelseslinje. Kolding Kommune kan i den forbindelse
oplyse følgende:
Kort med åbeskyttelseslinje jf. forklaring under forvaltningens vurdering:

I forbindelse med tillæg 52 til Kommuneplan
2017, vedtaget den 23. marts 2021, skete der
en omfordeling af byudviklingsarealer, hvilket
blandt andet medførte at rammeområde 0643.B1
blev udvidet mod syd på den vestlige side af Koldingvej. Med kommuneplan 2021 udvides tilsvarende på højre side af Koldingvej. Mens staten
ikke havde bemærkninger ift. varetagelse af natur- og landskabsinteresser ifm. kommuneplantillæg 52, har Miljøstyrelsen fremsat bemærkninger til varetagelse af landskabsinteresser ifm.
kommuneplanrevisionens udvidelse øst for Koldingvej. Kommunen har i den forbindelse udbygget sin redegørelse, hvilket har medført at de
dele af statens indsigelse med baggrund i varetagelse af landskabsinteresser ift. udvidelsen i
Vester Nebel, er faldet bort.
Arealerne vest for Koldingvej er udlagt som boligområde, uden at der nærmere er bestemt en
fremtidig struktur i området. En realisering af
boligbyggeri forudsætter lokalplanlægning og i
den forbindelse må det forventes, at arealerne
vendt mod åen hverken bebygges, eller reelt set
vil kunne anvendes til fx opholdsarealer. Dette
grundet det stærkt skrånende terræn på arealerne.
DN udbeder sig, at Kolding Kommune får udpeget den ”lovpligtige åbeskyttelseslinje”, på en åstrækning vest for kommuneplanrammen. I den
forbindelse kan Kolding Kommune bemærke følgende:
Ifølge Folketingets bemærkninger til naturbeskyttelseslovens vedtagelse i 1992 omfatter åbeskyttelseslinjen (lovens § 16) de vandløb, der
den 1. september 1983 havde en bundbredde efter det dagældende vandløbsregulativ på mindst
2 meter. Der skal således en egentlig lovændring
til, førend åbeskyttelseslinjen kan omfatte andre
vandløbsstrækninger end de nævnte.
Af kortet indsat t.v. fremgår å- og søbeskyttelseslinjen i området syd for Elkærholm. Jf. kortet
er en længere strækning, end den DN påpeger,
undtaget for åbeskyttelseslinjebestemmelserne.
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Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL)

Vedr. landbrugets udviklingsmuligheder
KHL udtrykker en generel bekymring for, at andre
anvendelser end primært landbrugsdrift kan presse
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Kolding Kommune er via plansamarbejdet i Trekantområdet bekendt med, at landbrugsorganisationerne, der betjener landbruget i de syv
kommuner, har koordineret sine høringssvar til
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landbrugserhvervets behov for arealer til landbrugsproduktion.
Derfor er det KHLs ønske, at kommuneplanen i videst muligt omfang fastholder de arealer, der effektivt kan anvendes til at dyrke fødevarer, til netop primært landbrugsformål. Såfremt der er behov for at
udtage landbrugsjorde til andre formål end primært
landbrugsdrift, ønskes arealerne i videst muligt omfang at opfylde flere formål samtidigt.
KHL opfordrer til, at der systematisk foretages en
screening og kortlægning af afstandskrav til eksisterende husdyrbrug ifm. vurdering af, hvor eksempelvis fremtidig byudviklingsarealer / fremtidig byzone
samt ændringer i kommuneplanens rammer placeres, med risiko for at begrænse husdyrbedrifters opretholdelse og udviklingsmuligheder.

kommuneplanforslagene. Det er således konstateret, at flere af de modtagne bemærkninger går
igen i høringssvarene til de forskellige kommuner, hvilket fint afspejler kommunernes opdeling
af kommuneplanen i henholdsvis en fælles del og
de lokale dele af kommuneplanen.

fører til ændringer i kommuneplanen.

Det vurderes samlet set, at der ikke er nogen af
bemærkningerne, der fører til ændringer i kommuneplanens aktuelle indhold ift. det fremlagte
planforslag.
Vedr. landbrugets udviklingsmuligheder
Kommunen kan vedkende sig KHLs ambition om,
at når arealer i det åbne land udtages som
egentlig dyrkningsjord, bør det ske ud fra en
række overvejelser, og herunder se på mulighed
for i videst muligt omfang at opfylde flere formål
samtidigt. Dette forudsætter naturligvis at lovgivningen giver mulighed herfor.
Ift. mere permanente anvendelser, som eksempelvis byvækst, søger kommunen naturligvis at
begrænse udlæg til, hvad der vurderes at være
nødvendig arealinddragelse. I den forbindelse foretager kommunen selvsagt altid en screening
og vurdering af potentielle byvækstarealer. Det
sker ud fra en lang række af forskellige hensyn
og bindinger i området, hvoraf eksisterende husdyrbrug i nærområdet og afstandskrav mellem
bedriften og de konkrete arealer også indgår.
Kommuneplanens byudlæg er således sket på
baggrund af en lang række afvejninger.

Områder til store husdyrbrug
KHL anerkender, at planloven stiller krav om udpegning af områder til store husdyrbrug. Dog ønskes udpegningen af sådanne holdt på et overordnet niveau.
KHL påpeger, at der med evt. udpegning af interesseområder for store husdyrbrug kan opstå en opfattelse af, at det på alle øvrige arealer ikke er muligt
at opretholde og udvikle et husdyrbrug.
Udpegningen af konkrete områder vanskeliggøres af,
at forskellige typer af husdyrbrug afkaster forskellige
afstandskrav, herunder ikke mindst pga. forskelle i
emission af hhv. lugt og ammoniak, hvorfor konkrete
udpegninger vanskeliggøres. KHL påpeger, at de
landskabelige forhold er et centralt punkt for at finde
egnede placeringer af større husdyrbrug. KHL opfordrer derfor til, at kommuneplanens landskabsudpegninger i større omfang konkretiseres i forhold til
landbrugets mulighed for at etablere større produktionsanlæg.

Vedr. områder til store husdyrbrug
Kolding Kommune har ikke udpeget interesseområder for lokalisering af store husdyrbrug, og
tilsvarende omfatter kommuneplanen ikke udpegning af interesseområder for lokalisering af
biogasanlæg. De krav til kommuneplanens indhold blev indført som en del af kravet om, at
kommunerne med kommuneplan 2013 skulle foretage en sammenhængende planlægning for
landbruget, hvilket ud over retningslinjer med
tilhørende udpegninger for de nævnte temaer,
også omfattede tilsvarende for udpegning af
særligt værdifulde landbrugsområder.
Kommuneplanen indeholder udpegning af særligt
værdifulde landbrugsområder, og retningslinjer men ikke konkrete udpegninger – for lokalisering
af henholdsvis store husdyrbrug eller biogasanlæg.
Kolding Kommune har stadig den tilgang, at
kommunen vil imødekomme forpligtelserne ved
at vurdere på konkrete projekter. Uanset at
kommunen havde udpeget interesseområder for
lokalisering, vil projekter og henvendelser stadig
skulle vurderes konkret. Det er således samtidig
vurderingen, at der også undgås den opfattelse
på den ene side 1) at en udpegning af et interesseområde er en blåstempling af et områdes anvendelse, og på den anden side 2) at udpegninger af interesseområder samtidig signalerer, at
store husdyrbrug ikke er mulige at placere andre
steder (jf. KHLs anvendelse af termen ”negativ
områder”).
Derudover vurderer kommunen, at virkeligheden
og reguleringen af landbruget mv. har gjort, at
de vejledninger, der blev publiceret for kommunernes samlede landbrugsplanlægning, nu til
dels er forældet.
Henover de seneste år har der et par steder været lagt op til planlægning for store biogasanlæg,
men begge steder er planlægningen strandet
pga. nabomodstand mod projekterne.
Vedr. landskabsinteresser og større husdyrbrug
Kolding Kommune har gennemført en landskabskortlægning som grundlag for, at kommunens
landskabsudpegninger revideres dels i kommuneplan 2021 og dels ved et efterfølgende kommuneplantillæg. Landskabskortlægningen forholder sig til de forskellige landskabers sårbarhed
og muligheder, blandt andet i forhold til større
landbrugsbyggeri. Muligheden for placering og
udvidelse af større husdyrbrug vil dog altid afhænge af en konkret vurdering, herunder af
landskabshensynet helt lokalt, i forbindelse med
sagsbehandlingen.
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Udpegning af nye naturområder
KHL påpeger at generelt presses landbruget og den
enkelte landmand af byvæksten i Trekantområdet og
samfundets behov for større arealer til natur- og klimaformål. I den forbindelse opfordres kommunen til
i højere grad at tænke i fortætning af byområderne
fremfor at inddrage større arealer til byudvikling og
industri.
Desuden opfordres kommunen til ifm. naturudpegninger at inddrage og gå i tæt dialog med den enkelte lodsejer om ændringer i udpegningerne, bl.a. i
respekt for, at landmanden har investeret og indrettet sin ejendoms arealer med en forventning om at
de fortsat kan dyrkes.
KHL påpeger dog i den sammenhæng, at det i
mange tilfælde vil være muligt at arbejde med naturforbedringer på ekstensivt dyrkede eller uhensigtsmæssigt beliggende arealer, og som samtidig kan
øge værdien af den samlede landbrugsejendom.

Vedr. afvejning mellem byfortætning og byvækst
Kommunen kan genkende KHLs beskrivelse af,
at der generelt er efterspørgsel på byudviklingsmuligheder i Trekantområdets kommuner, herunder i Kolding kommune, samt at der i takt
med fx nationale miljø- og klimamål også afledes
nogle forventninger til anvendelser og målsætninger i det åbne land.
Omdannelse og fortætning i eksisterende byområder indgår som en del af de samlede virkemidler til at imødekomme noget af efterspørgslen på
boliger og erhvervsformål samt for at udvikle byernes og attraktionsværdi. Det er dog også nødvendigt at udvikle i periferien af byen, herunder
at inddrage et passende arealomfang, og vel at
mærke afvejet ift. de hensyn og interesser, der
skal varetages i det pågældende område.
Vedr. udpegning af nye naturområder
Lige som hensyn til eksisterende husdyrbrug og
afstandskrav i et konkret område indgår også
varetagelse af naturinteresser som en del af
kommunens samlede screeninger og vurderinger
af, hvor det er muligt at udvikle byen.
I forbindelse med den forrige kommuneplanrevision blev der afholdt møde mellem KHL og forvaltningen for en generel drøftelse af kommuneplanens naturudpegninger, de statslige krav hertil og betydningen heraf. Bl.a. var forvaltningens
melding dengang, at det ikke er muligt at inddrage den enkelte lodsejer ift. ændringer i naturudpegningerne. Dette er stadig gældende og
ønsket om konkret inddragelse af lodsejere skal
selvsagt afvejes ift. mulig indflydelse på udpegninger. Grundlaget for kommuneplanens naturudpegninger har baggrund i nationale krav, og
flere forhold er desuden afledt af EU-direktiver.
Udpegningerne med tilhørende retningslinjer tjener forskellige formål. Ifm. den aktuelle kommuneplanrevision har der været dialog mellem Miljøstyrelsen og Trekantområdets kommuner fsva.
statens krav til kommunernes naturudpegninger
(Grønt Danmarkskort) og hvor kommunerne ift.
de statslige krav til udpegninger har drøftet
nogle uhensigtsmæssigheder, også ift. at skelne
mellem de forskellige formål i det samlede lovkompleks. Staten er gjort opmærksom på de pågældende uhensigtsmæssigheder, og de vil gå
videre med om de aktuelt gældende krav kan justeres, så der kommer bedre sammenhæng mellem formål i lovene (se nærmere under statens –
Miljøstyrelsens – bemærkninger til den fælles
kommuneplan for Trekantområdet).
Yderligere kan bemærkes, at til eksempel er udpegningen af potentiel natur revideret – og med
baggrund i Naturrådets anbefalinger (herunder
landbrugets organisationer). Fokus har i den
sammenhæng været at udtage arealer med intensiv landbrugsdrift mod i stedet at udpege arealer med eksempelvis skræntskov, eller arealer,
hvor der er stærk sammenhæng med andre formål (vådområder, klimaformål mv.). Kolding
Kommune anser ikke produktiv intensiv landbrugsjord som væsentlig interessant i forhold til
udvikling af værdifuld natur – og disse arealer vil
overvejende have en større værdi som fødevareproduktion mv. - men nogle arealer kan dog
have en væsentlig funktion i forhold til bufferzone omkring vigtige naturområder, vådområder
og lignende. Derfor indgår der fortsat landbrugsjorde i udpegningerne.
I forhold til udpegning af potentielle økologiske
forbindelser - som udgør ’skelettet’ i Grønt Danmarkskort – er der ikke lagt op til væsentlige
ændringer. Som beskrevet i kommuneplanen har
disse udpegninger som udgangspunkt ikke betydning for almindelig landbrugsdrift, landbrugsbyggeri mv. Udpegningernes formål er at sikre
de vilde dyr og planters eksisterende bevægelsesveje - og for de forbindelser, der går over
områder med egentlige landbrugsjorde, er der
tale om arter, der sagtens kan leve i et moderne
landbrugslandskab (hare, grævling, kronvildt, arter af padder mv.). I disse forbindelser er det således ikke planlagt, at landbrugsarealer skal omlægges til naturarealer, men alene at sikre, at
eksisterende naturområder i landskabet har en
indbyrdes afstand, der tilgodeser disse arters
overlevelse og spredning. Den væsentligste
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funktion af disse udpegninger er, at infrastrukturelle anlæg, brede bybånd, omfattende hegninger, mv., ikke forhindrer de vilde dyrs bevægelse.
Grøn omstilling – VE og biogasanlæg
KHL vedkender sig at landbruget spiller en central
rolle ift. grøn omstilling og reduktion i udledning.
I den forbindelse opfordres kommunen til i samarbejde med landbruget at finde løsninger, og hvor
kommunen aktivt forholder sig til, hvilke områder
der kan være egnet til placering af VE anlæg samt til
udtagning af lavbundsarealer mv.
VE-anlæg og herunder større solcelleanlæg kan være
arealkrævende og KHL opfordrer i den sammenhæng
til, at der ikke inddrages dyrkningsegnede landbrugsjorde. KHL er enige med kommunen i, at lokalisering af sådanne anlæg så vidt muligt bør tages
hensyn på overordnet som på lokalt niveau. KHL opfordrer desuden til at understøtte muligheden for
placering af solcelleanlæg på tagflader på landbrugsbygninger som supplement til landbrugsjord.
Ift. den hidtidige planlægning for lokalisering af biogasanlæg bemærker KHL at grundet anlæggenes
størrelser, er det ift. egnet placering særligt vigtigt
ud over nærhed til producenterne af biomasse, at
der også er en god vejinfrastruktur i nærområdet, at
der indtænkes fremtidige udbygningsmuligheder af
et anlæg, herunder til nye teknologiske virksomheder, som eksempelvis indenfor Power2X mv., som
forventes at ville kunne opnå synergi ved placeringer
tæt ved biogasanlæg.

Vedr. Grøn omstilling – VE og biogasanlæg
Som det fremgår af vurderingerne under KHLs
bemærkninger vedr. storehusdyrbrug, har Kolding kommune indtaget den tilgang, at der vurderes på konkrete projekter for VE-anlæg. Det
gælder såvel biogasanlæg som solcelleanlæg, og
hvor der for de respektive typer af anlæg vil ske
en konkret planlægning, forventeligt omfattende
kommuneplantillæg.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Primo 2021 godkendte Kolding byråd de såkaldte
”Principper for etablering af vedvarende energianlæg i Kolding kommune”. Disse principper omfatter nogle generelle principper og nogle principper særligt for solcelleanlæg, biogasanlæg og
vindmøller. Et bærende princip i kommunens VEplanlægning består i, ikke at tage afsæt i konkrete arealudlæg, men i stedet i en borgerrettet
proces drevet af aktørerne og Kolding Kommune
sammen. Det er således kommunes tilgang gennem dialog med alle interessenter at få planlagt
for konkrete VE-anlæg, som bidrager til realisering af vores målsætning.
Kolding Kommune har oplevet en væsentlig interesse for at opstille solcelleanlæg i det åbne
land. Kolding Kommune er opmærksom på hensynet om at sikre dyrkningsjord til fødevareproduktion ligesom der indgår en lang række andre
hensyn, når der skal etableres store tekniske anlæg. I kommuneplan 2021 indgår en retningslinjen for lokalisering af store, fritstående solenergianlæg. Jf. kommuneplanens indhold åbner den
også op for mulighed for placering på tagflader,
fx på landbrugsbygninger eller store erhvervsvirksomheder, ud over som fritstående anlæg i
tilknytning til bymæssig bebyggelse eller andre
tekniske anlæg.
Kolding kommune er på lige fod med de andre
kommuner i Trekantområdet opmærksom på de
aktuelle teknologiske udviklinger og landevindinger, hvor der bl.a. med P2X-teknolgi kan skabes
synergier mellem energiproduktion, -lagring og –
aftagning. Som i tilfældet med de øvrige type
anlæg vil kommunen vurdere på konkrete projekter, og herunder indgå i løbende dialog med,
aktører, lodsejere og øvrige interessenter.
Vedr. udtagning af lavbundsarealer
I forhold til at udnytte potentialet i lavbundsjorde fx gennem vådområder og klimaprojekter
er landbruget en altafgørende samarbejdspart.
Der arbejdes med mange indsatser, og kommuneplanen er i den sammenhæng blot én ud af
mange planer.
I forhold til kommuneplanlægning må det overvejende forventes, at udpegningerne af lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder og klimalavbundsprojekter, i de næste planperioder kan kvalificeres ud fra ny viden om kulstofholdige jorde, klimaindsats, hydrologi mv.
Det vil så primært ske for at sikre de rette projekter, de rigtige steder, og for at få så mange
synergier ind i projekterne som muligt. For nuværende undersøges mulighederne for at gennemføre fem kvælstof vådområder, to fosforområder, og to lavbundsprojekter i Kolding kommune. Et kvælstofprojekt er allerede under realisering (se nærmere herom under kommuneplanens kapitel Forhold til anden planlægning >
Statslige vandplaner).

Vejforhold og landbrugsmaskiner
KHL påpeger at der ifm. byudvikling, vejanlæg, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger mv.
er behov for i større grad end nu, at sikre passagemuligheder for store landbrugskøretøjer og lastvogne
som betjener landbruget.

Kolding Kommune tager bemærkningerne til efterretning.
Kommuneplanen regulerer ikke de af vej- og trafikforholdene, der i KHLs bemærkninger er
nævnt som landbrugsmaskiners og lastbilers
passage på eksisterende, tilpassede og nye vejanlæg. Herunder heller ikke ift. etablering af
fartdæmpende tiltag.
Hvad angår passagemuligheder i forbindelse med
byvækst og realisering af nye byudviklingsområder, indgår det som en fast procedure, at berørte
lodsejere, naboer og offentligheden i øvrigt har
mulighed for at fremkomme med bemærkninger
i forbindelse høring af planforslag. Kommunen vil
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opfordrer KHL og landmænd til i den sammenhæng at fremsende bemærkninger til konkrete
områder og påtænkt planlægning.

07

Vonsild

Henning D. Bramsen og
Lars Tingleff
Fremsendt af Mogens Westen på vegne af de to
lodsejere

Vedr. yderligere udlæg af byudviklingsområde i
Vonsild syd
Lodsejerne ønsker at der udlægges yderligere byudviklingsarealer mod syd og vest i forlængelse af
planforslagets rammeområde 0415.B1 (Vonsild Øst)
men med uafhængig vejadgang. Byudviklingsarealerne ønskes i stedet for de i kommuneplanforslaget
foreslåede grønne områder til friluftsformål men med
uafhængig vejadgang. Ønsket er fremsat som en alternativ overordnet struktur for områdets udvikling,
for at undgå hvad der i bemærkningerne betegnes
som ”en del afskårne arealer” som følge af den planlagte ringsvejsforbindelses linjeføring og de nye byudviklingsområder sydøst for Vonsild.
Vejbetjening af den ønskede områdeudvidelse foreslås for de nordlige dele at ske fra nord, hvor der påtænkes en ny tilkørselsvej fra den eksisterende rundkørsel. Lodsejerne formoder at udnyttelse af det
ønskede udvidede område i sin helhed først sker senere, end i de arealer, der aktuelt planlægges konkret for mod nord. Derfor foreslår lodsejerne også, at
der sikres en vejbetjening til det ønskede udvidelsesområde fra syd, ved at den planlagte rundkørsel
mellem Sjølundvej og den sydlige ringvej også indeholder et fjerde ben, der muliggør dette, selvom Sjølundvej blændes af ud til Vonsildvej.
Overordnet vurderer lodsejerne at der med deres ønske sker en bedre udnyttelse af arealerne, samt at
bydelen afrundes bedre og mere naturligt, herunder
ift. den planlagte ringvejsforbindelse.

Kommuneplanens rammer og arealreservation til
sydlig ringvejsforbindelse. Den mørke markering omkring Dalby Møllebæk langs den østlige side af rammeområde 0415.B1 er udpegning af bevaringsværdigt landskaber. Dette væsentlige landskabstræk
strækker sig fra den fremtidige ringvej i syd, og i
nord helt op mod Kolding Fjord.

Forvaltningen har forholdt sig til de indkomne
bemærkninger, og herunder trykprøvet Strukturplanen for Dalby-Vonsild fra 2018 og dens principper for fremtidig trafikal infrastruktur og byudvikling, som dannede baggrund for afgrænsning af byudviklingsarealer i Forslag til Kommuneplan 2021-2033.
I planforslaget afgrænses rammeområde
0415.B1 mod øst med det grønne strøg omkring
Dalby Møllebæk, som udgør et væsentligt landskabstræk og rekreativ forbindelse, der indgår i
kommunens blå-grønne struktur. Landskabstrækket strækker sig helt op mod Kolding Fjord.
Det grønne strøg omkring Dalby Møllebæk og
dens små sidedale/lavninger, er udpeget som
bevaringsværdigt landskab, der som udgangspunkt skal friholdes for bebyggelse og anlæg.
Mod vest og syd er afgrænsningen af rammeområdet tænkt til at udgøre den nye byrand, det vil
sige grænsen mellem Vonsild/Kolding By og det
åbne land. Her er det vurderet, at en byrand
med udgangspunkt i rundkørslen Vonsildvej/
Lykkeshave vil give en tydelig overgang mellem
by og land. Dels fordi her allerede er by på vestsiden af Vonsildvej, og dels fordi rundkørslens
placering i terrænet gør, at den ved ankomst fra
syd, også på afstand opleves som en klar overgang til byen. Mod vest afgrænses rammen af
den gamle Sjølundvej (se luftfoto i venstre kolonne). Mod syd følger afgrænsningen et levende
hegn.
Det vurderes i forbindelse med høringssvaret, at
udlæg af byudviklingsarealer vest og syd for det
i kommuneplanforslaget foreslåede rammeområde 0415.B1, vil være uhensigtsmæssig, da det
vil trække Vonsild som bydel for langt. Det indgår som en del af planlægningen for området, at
det er intentionen at fastholde og understøtte
bydelens identitet i tilknytning til den oprindelige
landsbys historiske centrum. Tilknytningen, som
både forstås infrastrukturmæssigt og socialt, er i
forvejen udfordret af, at Vonsild er vokset meget
i de seneste år. Udlæg af de i høringssvaret ønskede arealer mod syd, mellem Vonsildvej og
Dalby Møllebæk ville svække tilknytningen yderligere og medføre risiko for, at sammenhængen
og identiteten udvandes. Vonsild er i dag tydeligt
afgrænset mod øst af Dalby Møllebæk, mod nord
af et erhvervsområde og mod vest og syd af det
åbne land. Mod syd er der vest for Vonsildvej i
tidligere kommuneplanlægning udlagt ramme til
boligformål. Disse ubebyggede arealer kan dog
kun udnyttes til bebyggelse i begrænset omfang
af hensyn til den bevaringsværdige gårdbebyggelse Christiansminde og områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
Det er endvidere meget ønskeligt på grund af
landskabelig kvalitet, at bevare indtrykket af den
klare bygrænse ved den eksisterende rundkørsel
Vonsildvej/Lykkeshave/ Bomhusvej med de
brede sidekig, når man fra syd ankommer til
Vonsild/Kolding ad Vonsildvej og oplever byens
silhuet lidt oppefra, da terrænet falder fra syd
mod byen i nord.
Det vurderes desuden, at de grønne arealer
(rammeområde 0415.G3) vest og syd for det
fremtidige boligområde i rammeområde 0415.B1
bidrager med stor rekreativ og landskabelig kvalitet for boligområdet og øvrige beboere i Vonsild. Det vurderes hensigtsmæssigt at sikre store
rekreative grønne arealer umiddelbart ved Vonsilds sidste boliger før ringvejen og ikke først bag
ringvejen, som grundet sin størrelse og karakter
uundgåelig vil begrænse omfanget af brugen af
den bagvedliggende skov.

Kommuneplanens rammer med historisk luftfoto fra
1954 som baggrund. Rammeområde 0415.B1 er
mod vest afgrænset ved den gamle Sjølundvej, og
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parallelt med denne, men krydsende ind i rammeområdet ses konturerne af en nedlagt banestrækning i
området.

Det er kun muligt at vejbetjene det nye boligområde
i rammeområde 0415.B1 omtrent som vist med rød
pil på kortet ovenfor. Vejteknisk er det ikke muligt at
etablere den ønskede tilslutning til Bomhusvej pga.
hensyn til øvrige vejadgange og busstoppesteder på
Bomhusvej.

Endelig er det ikke muligt at etablere den ønskede tilslutning til Bomhusvej af hensyn til øvrige vejadgange og busstoppesteder på Bomhusvej. Den eneste vejteknisk mulige vejtilslutning
fra syd kan etableres længere mod øst, omtrent
som vist med rød pil på kortudsnittet i venstre
kolonne.
Der er ikke vurderet nærmere på en mindre udvidelse af rammeområdet 0415.B1 med vejbetjening fra den mulige vejadgang til Bomhusvej, da
denne løsning ikke er ønsket af afsendere af høringssvaret. Men det er ikke udelukket, at rammens afgrænsning i en fremtidig planlægning
kan justeres mod vest og syd. I den sammenhæng bør der dog dels være opmærksomhed på
støjbelastning i muligt fremtidigt boligområde,
og dels bør der være opmærksomhed på at
skabe en klar overgang mellem by og land samt
en god ankomst til byen.
På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at fastholde planforslagets afrunding af
Vonsild mod sydøst. Eventuelle senere ændringer kan ske ved et tillæg til kommuneplanen.
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1927 Estate
På vegne af lodsejer Henning Bramsen

Udviklerne har fremsendt sine bemærkninger i form
af en justeret struktur for byudviklingsarealerne vest
og øst for Dalby Møllebæk – dvs. mellem den planlagte sydlig ringvejsforbindelse og Vonsild - samt et
ønske på matrikel med ydersiden af ringevejen, men
hvor matriklen indgår i en ejendom omfattende matrikler inden for ringvejen.

Forvaltningen har forholdt sig til de indkomne
bemærkninger, og herunder trykprøvet Strukturplanen for Dalby-Vonsild fra 2018 og dens principper for fremtidig trafikal infrastruktur og byudvikling, som dannede baggrund for afgrænsning af byudviklingsarealer i Forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Vedr. byudvikling vest for Dalby Møllebæk (øst
for Vonsild)
For det udvidede byudviklingsområde syd for Vonsild
øst foreslår udviklerne at der udlægges yderligere et
areal i forlængelse af det. Iflg. materialet ønskes udlagt et byggefelt svarende til 2,6 ha. Den udlagte
ramme til natur- og friluftsområde (fritidsformål) reduceres som følge af det udvidede område. I udviklernes strukturplan foreslås det anvendt til skovbælte
mellem byggefelt og ringvejen. I det fremsendte materiale fremhæves det, at der i den justerede struktur er indtænkt landskab, natur og rekreative nærområder i det foreslåede struktur.

I kommuneplanforslaget er afgrænsningen af
rammeområde 0415.B1 mod vest og syd tænkt
til at udgøre den nye byrand, det vil sige grænsen mellem Vonsild/Kolding By og det åbne land.
Mod syd følger afgrænsningen et levende hegn.
Hvor der udlægges byudviklingsarealer i nærheden af den kommende sydlige ringvej, er det intentionen at sikre en grøn bufferzone, og denne
som minimum i en bredde som vist længere mod
øst, ved rammeområderne 0415.B1, 1031.B2 og
1031.C1 (se kort 1 i venstre kolonne).
Det vurderes i forbindelse med høringssvaret
fortsat, at de grønne arealer (rammeområde
0415.G3) syd for det fremtidige boligområde i
rammeområde 0415.B1, som i høringsvaret på
en strækning ønskes indsnævret til et smalt
skovbælte, bidrager med stor rekreativ og landskabelig kvalitet for boligområdet og øvrige beboere i Vonsild. Det er derfor ønskeligt fortsat at
bevare de grønne arealers udstrækning.
Forvaltningen konstaterer desuden nedenstående udfordringer i forhold til en eventuel aktivering af det i høringssvaret skitserede byggefelt til
byudvikling:

Kort 1: På kortet er det ønskede byudviklingsareal markeret
med gul omrids nederst til venstre. Kortet viser desuden
kommuneplanens rammer og den sydlige ringvejs arealreservation. Afstanden mellem det ønskede udlæg og ringvejen er mindre end den mindste afstand mellem ringvejen og
planforslagets byudviklingsarealer.

En del af det i høringssvaret skitserede byggefelt
er beliggende så tæt på den kommende sydlige
ringvej, at det forventes at blive belastet af trafikstøj fra ringvejen. Udstrækning af støjbelastede arealer vil afhænge af trafikmængder på
ringvejen. Ikke desto mindre skal det bemærkes,
at det vil være vanskeligt at støjafskærme byggefeltet uden at påvirke det bevaringsværdige
landskab, da en del af den strækning af ringvejen, hvor der vil være nødvendigt at etablere
støjafskærmning, ligger i dalen langs Dalby Møllebæk, som netop er udpeget som bevaringsværdigt landskab (se kort 2 i venstre kolonne).
Bevaringsværdigt landskab skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri og anlæg tillades, må det ikke forringe de
visuelle, kulturhistoriske, geologiske og oplevelsesmæssige værdier mv. Der bør derfor på den
pågældende vejstrækning og langs Dalby Møllebæks lavning, hvor landskabet vurderes særlig
sårbart, undgås såvel støjvolde som støjskærme.
Til orientering kan det oplyses, at der ved planlægning af den sydlige ringvej (herunder VVM for
arealreservation af linjeføringen) er lagt stor
vægt på vejens landskabelige tilpasning på den
pågældende strækning – netop for at undgå negativ påvirkning af det bevaringsværdige landskab.
I forhold til den i høringssvaret skitserede vejbetjening fra nord, vurderer forvaltningen planlægningsmæssigt at der er ikke andre muligheder
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Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
(ønsket imødekommes ikke)
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Kort 2: Det i høringssvaret skitserede byggefelt vist med
gult omrids på baggrund af matrikelkortet, kommuneplanforslagets rammekort og arealreservation til sydlig ringvej
(afgrænset af røde linjer). Det mørkegrønne bælte til højre
viser udpegning af bevaringsværdigt landskab.

for en hensigtsmæssig vejbetjening af det ønskede byudviklingsareal, end at det sker igennem udlægget matr. nr. 3u Vonsild By, Vonsild
(kommuneplanforslagets rammeområde 0415.B1
vest for Dalby Møllebæk). Påtænkt udvikling i
dette område indeholder ikke disponeret vejbetjening af arealer yderligere mod syd.
Det er dog er ikke udelukket, at rammens afgrænsning i en fremtidig planlægning kan justeres mod vest og syd. Dog bør der i den sammenhæng dels være opmærksomhed på støjbelastning i et evt. fremtidigt boligområde, og dels bør
der være opmærksomhed på at skabe en klar
overgang mellem by og land og en god ankomst
til byen.
På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at fastholde afrunding af Vonsild mod
sydøst som i kommuneplanforslaget. Eventuelle
senere ændringer kan ske ved et tillæg til kommuneplanen.

Vedr. byudvikling øst for Dalby Møllebæk (øst
for Vonsild)
Udvikler ønsker at planforslaget boligudlæg med
ramme nr. 0415.B1, øst for Dalby Møllebæk, udvides
mod syd med ca. 5 hektar.
I det fremsendte materiale foreslås en bestemt
struktur og bebyggelsesprocent på op til 40. Der
ønskes muliggjort en blandet bebyggelse på 1-2
etager, evt. enkelte etagebygninger i 1-4 etager til
f.eks. seniorbofællesskaber.
Som baggrund for den foreslåede struktur, beskrives
det at boligområdet disponeres med respekt for de
tanker, der ligger bag landskabstræk i Strukturplan
for Dalby-Vonsild. Endvidere fremhæves det, at området ønskes struktureret så det bedst muligt integrerer og understøtter natur, terræn (herunder ift.
håndtering af regnvand) og stinet i området og til tilstødende arealer.

Forvaltningen har forholdt sig til de indkomne
bemærkninger, og herunder trykprøvet Strukturplanen for Dalby-Vonsild fra 2018 og dens principper for fremtidig trafikal infrastruktur og byudvikling, som dannede baggrund for afgrænsning af byudviklingsarealer i Forslag til Kommuneplan 2021-2033.
I kommuneplanforslaget er rammeområde
0415.B1 øst for Dalby Møllebæk mod syd afgrænset mod en lavning, som er en sidedal til
Dalby Møllebæk. Dalby Møllebæk udgør et væsentligt landskabstræk og en rekreativ forbindelse, der indgår i kommunens blå-grønne struktur, og denne strækker sig helt op mod Kolding
Fjord. Det grønne strøg omkring Dalby Møllebæk
og dens små sidedale/lavninger er udpeget som
bevaringsværdigt landskab, der som udgangspunkt skal friholdes for bebyggelse og anlæg.
Syd for rammen er en kile mellem Dalby Møllebæk og den planlagte ringvej udlagt til fritidsformål (grøn ramme). En del af denne kile, nærmest Dalby Møllebæk, er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Den resterende del af kilen er et strøg meget tæt langs den planlagte
ringvej, som må forventes at blive støjbelastet.
(se kort 1 i venstre kolonne).
Hvor der i kommuneplanforslaget udlægges byudviklingsarealer i nærheden af den kommende
ringvej, er det intentionen med planlægningen at
sikre en grøn bufferzone. Denne bør som minimum være i en bredde som det fremgår længere
mod øst, ved rammeområderne 0415.B1,
1031.B2 og 1031.C1.

Kort 1: De i høringssvaret skitserede byggefelter vist med
gult omrids på baggrund af matrikelkortet, kommuneplanforslagets rammekort og arealreservation til sydlig ringvej
(afgrænset af røde linjer). Det mørkegrønne nord-syd gående bælte er udpegning af bevaringsværdigt landskab. Afstanden mellem ringvejen og de nye byudviklingsarealer er
mindre, end mellem byudviklingsarealer i kommuneplanforslaget længere mod nordøst.

Kort 2: På kortet herover er med mørkeblåt stiplet omrids
vist det potentielle areal, hvor yderligere byudvikling vil
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I forhold til høringssvarets bemærkninger, skal
forvaltningen fremhæve, at en stor del af de pågældende arealer er udpeget som bevaringsværdigt landskab. D bevaringsværdige landskaber
skal i udgangspunktet friholdes for byggeri og
anlæg. Hvor byggeri og anlæg tillades, må det
ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske og oplevelsesmæssige værdier mv. Der er i
planforslaget overlap mellem bevaringsværdigt
landskab og rammeområde 0415.B1 på en smal
stribe. Her vil der på baggrund af nøje landskabelige overvejelser kunne tillades boliggrunde. I
den kommende lokalplanlægning vil der blive
stillet yderligere krav, som sikrer en begrænset
påvirkning af landskabet.
En del af de i høringssvaret foreslåede byudviklingsarealer ligger på en skråning i en sidedal til
Dalby Møllebæk (se kort 2 i venstre kolonne).
Med kommuneplanens udlæg af disse til fritidsformål (grønne rammer) er det påtænkt at arealerne bliver udnyttet som grønne, rekreative arealer og til regnvandsbassiner for den sydlige
ringvej og det kommende boligområde. Det er
forvaltningens vurdering, at skråningsarealerne
skal friholdes for bebyggelse for ikke at påvirke
det bevaringsværdige landskab. Resterende ønskede byudviklingsarealer ligger syd for sidedalen, og vejbetjening af de arealer vil kræve, at
der på tværs af sidedalen etableres en vej.
Denne vej vil pga. terrænforholdene i området få
et betydeligt omfang og skære sidedalen på
tværs med negativ påvirkning af landskabsinteresser og rekreative kvaliteter. Det betydelig

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
(ønsket imødekommes ikke)
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kunne ske med respekt for landskabsinteresser og afstand
til ringvejen. Terrænet i området er vist ved højdekurver
med sorte linjer.

omfang skyldes at terrænnet området vil nødvendiggøre markante skråningsanlæg til vejen.
Forvaltningen kan samlet set konstatere, at der
på grund af ovennævnte landskabsinteresser og
en støjbelastning i området, reelt vil være et
meget lille areal af det ønskede byudviklingsareal, som potentielt vil kunne udnyttes til boligformål.
Dertil kommer at terrænet i kommuneplanforslagets grønne kile, det sydlige areal som i høringssvaret ønskes byudviklet, er en skråning, som
falder mod nord, og at der samtidig må forventes behov for visuel afskærmning mellem ringvejen og nye boliger, f.eks. i form af beplantning,
foruden behov for støjafskærmning. Området er
derfor ikke optimalt i forhold til sol/skygge-forhold. Endelig vil det være svært at bevare de bevaringsværdige landskabstræk i området ved
etablering af veje og boliger med de fornødne tilgængelighedskrav og maksimale hældninger,
med mindre der kun etableres få boliger med
forholdsvis store udearealer.
På baggrund af ovenstående problemstillinger
vurderes det i bredt samfundsøkonomisk perspektiv, at det af udvikler ønskede areal ikke er
hensigtsmæssig at aktivere til byudvikling. Kilen
vurderes bedst egnet til at skabe et sammenhængende grønt areal, som kan udvikles med
rekreative kvaliteter og naturindhold.
Det vurderes fortsat, at de grønne arealer (rammeområder 0415.G1 og 0415.G3) syd for det
fremtidige boligområde i rammeområde
0415.B1, som i høringsvaret foreslås reduceret,
bidrager med stor rekreativ og landskabelig kvalitet for boligområdet og øvrige beboere i Vonsild. Forvaltnigen anbefaler derfor at de grønne
arealers udstrækning bevares.
Mange af de øvrige ønsker i høringssvaret, herunder bl.a. overordnet struktur i rammeområdet,
interne grønne forbindelser mv., vurderes ikke at
være i strid med det fremlagte planforslag. De
kan derfor blive vurderet nærmere i forbindelse
med lokalplanlægning for de arealer, som udlægges til byudvikling i kommuneplanen.
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Hanne og Hans Jørgen
Krab
Alléen 40, Dalby

Vedr. et solcelleanlæg sydøst for planlagt ringvej
Af udviklernes høringsmateriale fremgår desuden et
ønske med tilknytning til at udvidelse af boligudlægget med ramme nr. 0415.B1, øst for Dalby Møllebæk, indgår i planforslaget. Nabomatriklen mod sydøst ønskes anvendt til solcelleanlæg med et areal på
ca. 8,5 ha - dermed beliggende på ydersiden af ringvejen – og med intention om gøre de nærliggende
boligbebyggelser selvforsynende med strøm.

Ønsket om udlæg til solcelleanlæg skal vurderes
i sammenhæng med øvrig planlægning for vedvarende energianlæg i kommunen. Hvis der er
interesse for udvikling af arealer til solceller, selv
om rammeområdet 0415-B1 ikke udvides (jf.
ovenstående punkt), opfordres udvikleren til
nærmere dialog med kommunen. Ansøgningsmateriale og evt. behov for kommuneplantillæg
vil bliver behandlet på lige fod med andre henvendelser om solcelleparker.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Vedr. byudvikling ved Lindgård, øst for Vonsild,
og sydlig ringvejsforbindelse
Lodsejeren har fremsendt bemærkninger til kommuneplanen, der opsummeret kritiserer at Kolding
Kommune efter lodsejerens opfattelse ikke overholder gældende lovgivning samt kommuneplanens retningslinje, for så vidt angår 1) at sikre klare grænser
mellem by og land, og 2) i forhold til arrondering
lodsejerens landbrugsejendom.

På baggrund af den gennemførte VVM for den
sydlige ringvejsforbindelse mellem Skamlingsvejen i nordøst og Vonsildvej i sydvest, har Byrådet
bevilliget midler til etablering af en første etape
af ringvejen. I april 2021 godkendte byrådet et
idéoplæg, hvilket udgør grundlaget for forvaltningens efterfølgende forhandlinger med berørte
lodsejere om arealerhvervelse og den konkrete
planlægning for realisering af ringvejens første
etape.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Lodsejeren udbeder sig at kommunen i en samlet
helhed forholder sig til den kommunale planlægning
for byudvikling i området, samt planlægningen for
den sydlige ringsvejsforbindelse (efterfølgende omtalt ringvejen).
Grundlæggende mener lodsejer ikke, at kommunen
ift. udlæg af byudviklingsarealer lever op til kommunens egne principper for udlæggene i området omkring hans gårdejendomme Lindgård og Bøgelund.
Han fremhæver i den sammenhæng følgende princip
(uddrag fra retningslinje 2.1.1):
”Der skal skabes sammenhængende byområder med
klare grænser mellem by og land. Nye arealudlæg
skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter. Der
skal ved valg af konkrete byvækstområder tages
hensyn til landbrugsejendommenes arronderingsforhold, således at der i videst mulige omfang undgås
indgreb i en i forvejen hensigtsmæssig arrondering
af landbrugsejendomme.”
Det er lodsejerens opfattelse at de beskrevne hensyn
ikke er varetaget.
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Forvaltningen er i sammenhæng med ovennævnte aktuelt i dialog med lodsejer. I den forbindelse drøftes også de forhold, der fremgår af
lodsejers bemærkninger.
I øvrigt kan det bemærkes at forvaltningen gennem en længere årrække har været i dialog med
lodsejer om den kommunale planlægning i området.

(ønsket imødekommes ikke)
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Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)

Det er lodsejers oplevelse, at med kommunens offentliggørelse af en strukturplan fra 2004, blev
denne plan den gennemgående reference for kommunens dispositioner, men uden at kommunen er
indstillet på at kompensere for de, af lodsejerens
jorde, der er kommet til at ligge indenfor ringvejen.
Af bemærkningerne fremgår en historisk gennemgang af dialog mellem lodsejeren og kommunen –
præciseret ift. dialog med den kommunale organisations forskellige enheder og roller. Gennemgangen
indeholder tilsvarende lodsejers egne dispositioner
på baggrund af de forskellige tilkendegivelser, denne
beskriver at være overleveret.
Lodsejerens historiske gennemgang starter med
kommunens begrundelse ifm. afslag i 1998 på ansøgning om etablering af svinestald med tilhørende
gyllebeholder. Lodsejerens kritiserer kommunen for,
at der ikke har været tydelighed og konsekvens i den
kommunale planlægning og ejendomserhvervelse
henover den efterfølgende årrække frem til senest
arbejde for realisering af ringvejens første etape.
Lodsejerens krav er samlet set, at ringvejen bliver
den fremtidige grænse mellem by og land. Dertil udbeder lodsejeren, at kommunen giver tilsagn om følgende:
1. Ringvejen graves ned på strækningen forbi
gårdejendommen Bøgelund (beliggende øst
for ringvejen).
2. At Alléen føres over ringvejen (skaber forbindelse mellem Lindgård og landbrugsarealerne
heromkring, og Bøgelund, hvor lodsejer bor
og driver sin bedrift fra nu).
3. At der anlægges grusveje på begge sider af
ringvejen på hovedparten af strækningen, så
lodsejers bedrift kan påvirkes mindst muligt
ved en ringvej.
4. At der etableres krydsningsmulighed mellem
Bøgelund og Lindgård og med adgang til
ringvejen for tung trafik til og fra de to
gårde.
5. Kommunen skal forpligtige sig til at indlede
en dialog med lodsejer om den fremtidige
udnyttelse af lodsejers arealer inden for ringvejen.
6. Kommunen skal forpligtige sig til at indlede
en dialog med lodsejer kommunens overtagelse af lodsejers arealer inden for ringvejen.
Såfremt den nævnte dialog og de deraf afledte tidsplaner for gennemførelse af de nævnte forhold kan
accepteres af lodsejer, vil denne frafalde krav om
punkterne 3 og 4 (dvs. grusveje langs med, og
krydsningsmulighed til ringvejen).
I øvrigt henvises til bilag med de fremsendte bemærkninger i original ordlyd, for nærmere indblik i
den samlede og konkrete beskrivelse af sagens historik og lodsejerens indvendinger.
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Jeppe Nielsen
Alléen 30, Dalby

Vedr. sydlig ringvejsforbindelse
Borgeren er kritisk over for, hvad han beskriver som
kommunens omprioritering i forhold til tidligere planlægning for og placering af en sydlig ringvejsforbindelse.
Borgeren henviser til indhold i den oprindelige strukturplan fra 2004 og kommuneplan 2010. I den forbindelse opfordrer borgeren til, at linjeføringen af
den nye ringvej i stedet går syd om Alléen, langs
vindmølleområdet mellem Dalby og Binderup, og endeligt direkte mod industrikvarteret i Skartved.
Med den nuværende linjeføring er det borgerens opfattelse, at det vil have store konsekvenser for både
områdets status som storgårdsmiljø og for de rekreative værdi for de nyeste udstykninger i området.

Forvaltningen tager borgerens bemærkninger til
efterretning, men må samtidig henvise til, at linjeføringen af den sydlige ringsvejsforbindelse er
baseret på en nøje afvejning af en lang række
hensyn og interesser.
Som berørt lodsejer i området har borgeren været i dialog med forvaltningen og er således bekendt med de afvejede hensyn.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Der er gennemført en VVM for den planlagte linjeføring. Byrådet har i forlængelse heraf bevilliget midler til realisering af en første etape af
ringvejen, samt godkendt det idéoplæg, der ligger til grund for den nuværende planlægning.

Afslutningsvist foreslår borgeren at de afsatte midler
til en sydlig ringvej i stedet anvendes til indsatser
hvor der er behov, hvor han i den forbindelse nævner Nr. Bjert-Eltang og Fynsvej-Jens Holms Vej.
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Ved Fynsvej - Bramdrupskovvej
Poul E Cæsius
Frederiksøvej, Kolding

Vejadgang til nyt område vest for Fynsvej
Borgeren udtrykker bekymring for, at det udlagte
nye boligområde vest for Fynsvej kan medføre en
øget trafik på Bramdrupskovvej. Han oplever at
denne vej i forvejen er belastet af for meget trafik,
og spørger derfor hvorfra adgang til det kommende
boligområde skal ske fra, samt om der planlægges
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Det fremgår af planforslagets forudsætningsredegørelse, at adgang til boligområdet med rammeområde nr. 0515.B2 skal ske fra Fynsvej.
Dette er allerede oplyst til afsender.
Dog kan det med fordel tydeliggøres ved at de
specifikke rammebestemmelser også indeholder
det pågældende krav. Forvaltningen indstiller

Følgende ændringsforslag indstilles:
Supplerende bestemmelser for
rammeområde
0515.B2 tilføjes,

Nr.
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12

13

Michael T. Clemensen
Frederiksøvej, Kolding

Karin Hansen og Kurt
Madsen
Bramdrupskovvej 50,
Bramdrupdam

for en ny vej mellem det nye boligområde og Bramdrupdam

derfor denne tilføjelse i de specifikke rammebestemmelser.

at adgang til området skal ske fra
Fynsvej.

Vejadgang til nyt område vest for Fynsvej
Borgeren udtrykker bekymring for, at det udlagte
nye boligområde vest for Fynsvej kan medføre en
øget trafik på Bramdrupskovvej.
Han opfordrer derfor til at vejadgangen til det nye
boligområde sker fra Fynsvej.
Borgeren oplever at den nye boligbebyggelse på Hviidsminde har øget trafikken i begge retninger af
Brandrupskovvej, fra adgangen til den pågældende
bebyggelse.
Desuden fremhæver at der er en del bløde trafikanter langs med og krydsende Bramdrupskovvej, fordi
en friskole og flere idræts- og fritidsfaciliteter ligger
langs denne strækning.

Det fremgår af planforslagets forudsætningsredegørelse, at adgang til boligområdet med rammeområde nr. 0515.B2 skal ske fra Fynsvej.
Dette er allerede oplyst til afsender.

Følgende ændringsforslag indstilles:

Vedr. byudvikling i område vest for Fynsvej og
naturinteresser
Borgerne er naboer til fremtidige boligområde, der er
udlagt med rammeområde 0515.B2

Vedr. bemærkninger om projektområde og
kommunikation
Forvaltningen er opmærksom på, at det oprindelige udspil fra den private udvikler omfatter dels
større arealer og flere boliger, end Kolding Kommune har meldt tilbage at kunne imødekomme.
Det udlæg til boligformål, der indgår i kommuneplanforslaget, er, hvad udvikler er blevet i stillet
udsigt at kunne udnytte og der efterfølgende kan
lokalplanlægges for. Kolding kommune har ikke
været involveret i den omtalte kommunikation
mellem privat udvikler og beboere / naboer til
det nye byudviklingsområde. Af samme årsag
har det ikke været muligt for kommunen i den
konkrete sammenhæng at udrede og forklare,
hvilke dele af det af udvikler præsenterede projekt, kommunen har været positivt stemt over
for.

I den forbindelse har de bemærkninger ift. følgende
forhold:
•
at den private arealudvikler, efter hvad borgerne har opfattet, allerede har fået lov til at
bygge på forhånd
•
at der muliggøres etagebyggeri i området
•
at det efter borgerens opfattelse, baseret på
kommunikation fra privat arealudvikler, er
ønsket at fælde eksisterende skov i området.
En skovfældning med henblik på at etablere
bebyggelse på de pågældende arealer.
•
at den skitserede byudvikling sker på bekostning af det dyreliv, der er i området
Borgerne er uforstående over for det byudviklingsprojekt, som privat arealudvikler har fremvist beboere i nærområdet, når kommunen samtidig har
igangsat arbejde vedr. Marielundsfredningen.
Borgerne er bekymrede for, at dyreliv og natur i området vil indskrænkes og forsvinde, fordi der bliver
etableret bebyggelse og boliger i området.
Ifm. huskøb for 26 år siden, fik borgerne en opfattelse af, at der aldrig ville kunne udstykkes og bebygges i nærområdet fra ejendommen. Dette på
grund af den omgivende skov med fredskovsregistreringer, skovbyggelinjer på 300 meter fra skovkanten for at bevare værdifulde levesteder for planter og dyreliv.
Sidst undrer borgerne sig over de mange boliger,
som privat arealudvikles projekt indeholder, når der
også opføres mange lejeboliger andre steder i byen.
Borgerne er bekymret for dyrelivet og naturen i området, når et stort antal nye beboere og husstande
vil færdes i området.
Borgernes bemærkninger er vedlagt kopier af privat
arealudviklers projekt- og salgsmateriale.

Dog kan det med fordel tydeliggøres ved at de
specifikke rammebestemmelser også indeholder
det pågældende krav. Forvaltningen indstiller
derfor denne tilføjelse i de specifikke rammebestemmelser.

Det konkrete arealudlæg blev fastlagt og afgrænset i forbindelse med udarbejdelse af planstrategien i 2019. Det skete fordi kommunen
dengang ville sikre sig, at arealet efterfølgende
kunne udlægges i kommuneplanen, selvom det
er beliggende inden for kystnærhedszonen. Derfor ansøgte kommunen staten om, at arealet
sammen med 3 andre arealer udpeges til såkaldte udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. I dialogen med de statslige myndigheder
om det fremlagte kommuneplanforslag har det
efterfølgende vist sig, at de ønskede udlæg af
byudviklingsområder ikke forudsætter, at de udpeges som udviklingsområder. Kommunen har i
stedet redegjort for kystnær lokalisering af arealerne.
Der blev i forbindelse med afgrænsning af rammeområde 0515.B2 taget højde for den igangværende fredningssag, og hvor der pågår dialog
med lodsejere inden for det såkaldte ”undersøgelsesområde for fredningssagen”. Der er ikke
geografisk overlap mellem undersøgelsesområde
og kommuneplanens byudviklingsområde.
Vedr. bemærkninger om fredskov og skovbyggelinje
Når der efter dialog med de statslige myndigheder er skabt klarhed over hvilke byudviklingsarealer, der kan udlægges i kommuneplan 2021,
kan den konkrete planlægning for arealet vest
for Fynsvej sættes i gang. I den forbindelse er
det op til privat udvikler at fremlægge et oplæg
til bebyggelse og områdets indretning, der er
forenelig med kommuneplanens bestemmelser
og andre forhold og interesser, der skal varetages i forbindelse med en lokalplanlægning for
området.
Det er også i forbindelse med lokalplanlægning
for rammeområdet, at Kolding Kommune kan
ansøge Miljøstyrelsen om reduktion eller ophævelse af skovbyggelinjen, svarende til det boligbebyggelsesprojekt, der på det tidspunkt er aftalt mellem udvikler og kommunen.
På baggrund af, at forvaltningen har modtaget to
konkrete henvendelser vedrørende udvikling af
to områder i den nordøstlige del af Kolding by –
og herunder arealer vest for Fynsvej - behandlede Kolding Byråd i juni 2021 et punkt under
navnet ”Byudvikling i Kolding Nord”. Som en del
af den politiske beslutning fastholdt byrådet den
arealafgrænsning af rammeområde 0515.B2, der
indgår i forslag til Kommuneplan 2021. Henvendelsen fra udvikler omfatter et ønske om at udvide det fremtidige byudviklingsområde, så det
kan forbindes op til en fremtidig forbindelsesvej,
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der undersøges mellem Nr. Bjertvej og Fynsvej.
I den sammenhæng indstillede forvaltningen, at
en udvidelse vil kunne finde sted ifm. den efterfølgende konkrete planlægning, dog således, at
området udelukkende udvides med arealer, som
ikke er omfattet af fredsskov og §3-natur. Den
evt. nødvendige udvidelse af kommuneplanens
rammer for en hensigtsmæssig placering og
etablering af vejadgang til boligområdet vil ske i
form af et kommuneplantillæg og i forbindelse
med lokalplanlægning for den konkrete anvendelse og indretning af det kommende boligområde. I den forbindelse vil der efter normal procedure ske nabohøring og planforslag vil blive
fremlagt i offentligt høring.
Vedr. boligbyggeri, trafikal infrastruktur og
varetagelse af naturinteresser
Med kommuneplanforlagets rammebestemmelser er der lagt op til at muliggøre en blandet boligbebyggelse i op til 5 etager. Fordeling af boligtypologier (åben-lav, tæt-lav og etageboliger)
samt placering af disse vil blive defineret nærmere i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for området.
Ligeledes vil der i forbindelse med lokalplanen
blive vurderet nærmere på krav og bestemmelser ift. stiforbindelse i og til/fra området samt
den øvrige trafikale infrastruktur i området. Med
kommuneplan 2021 er det alene fastlagt at vejadgangen til området skal ske fra Fynsvej.
Tilsvarende vil der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for området blive afklaret,
hvordan området kan udvikles med mindst mulig
påvirkning af natur og dyreliv i nærområdet. Der
er i forbindelse med afgrænsning af arealudlægget og dermed rammeområde 0512.B2 vurderet
på naturinteresser i området, baseret på de eksisterende udpegninger. Af planforslagets Forudsætningsredegørelse fremgår bl.a. følgende:
”Byudviklingsområdet er delvist omfattet af potentielle økologiske forbindelser. Udpegning af de
potentielle økologiske forbindelser er udtryk for,
at de enkelte naturarealer har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde
et naturligt dyre- og planteliv, eller fremstå som
grønne kiler med natur og friluftsformål. Der er
ikke nogle konkrete naturhensyn i det specifikke
område, der udelukker at den konkrete udpegning til potentiel økologisk forbindelse kan reduceres så hensynet til dyrs og planters spredningsmuligheder fortsat opretholdes.”
Vurderingen er således overordnet set, at naturinteresser inden for rammeområdet ikke er uforenelig med byudvikling inden for rammeområdet. Den konkrete planlægning vil belyse de forhold nærmere og kan aflede nogle tiltag i eller
bestemmelser for området, der varetager naturinteresser inden for området og ift. nærområdet.
14

Peter og Tine Ladegaard Laursen
Bramdrupskovvej 52

Vedr. byudvikling i område vest for Fynsvej,
samt ift. naturinteresser, veje og stier
Borgerne er naboer til fremtidige boligområde, der er
udlagt med rammeområde 0515.B2.
Borgerne udtrykker stor bekymring for, at en fremtidig bebyggelse i området vil påvirke dyreliv og naturoplevelser negativt. Borgerne bekriver at de allerede oplever, at de senestes års stigende friluftsaktivitet i Kolding Skov og Marielundskoven har medført,
at dyrelivet trækker henover arealerne i området.
Endvidere gives der i bemærkningerne udtryk for en
forundring over det omfattende projekt, som privat
arealudvikler har præsenteret for dem og naboer
ifm. dialog om mulig opkøb af deres ejendomme. I
den sammenhæng refereres der til de tilkendegivelser, som udvikler er kommet med, og hvor borgerne
kun er blevet endnu mere bekymret for fremtidig tilstedeværelse af de naturværdier og –kvaliteter, de
selv oplever og påskønner i området.
Borgerne kan på ingen måde se, hvordan byudvikling
i området - og slet ikke det af privat arealudvikler
præsenterede projekt - er foreneligt med en intention om at bevarelse natur og dyreliv i området.
Såfremt byrådet til trods for borgernes indvendinger,
fastholder en byudvikling i området, er det borgernes
klare ønske, at der etableres et tydeligt skel og afgrænsning mellem kommende bebyggelse i byzone,
og de få eksisterende huse i landzone i området.
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Se vurderinger ift. bemærkninger ovenfor, jf. at
bemærkningerne vedrører de samme forhold.

Følgende ændringsforslag indstilles:
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Tilsvarende er det et klart ønske, at der i planlægning for og udbygning af byudviklingsområdet, skabes forhold, hvor dyrelivet får mest mulig fred.
Tilsvarende og sidst opfordrer borgerne til, at der
etableres en trafikal infrastruktur i området, der sikrer at deres privatvej ikke belastes, ej heller for gående og cyklende. Det foreslås at der bl.a. laves en
sti over rideskolens arealer, og som vil kunne skabe
forbindelse mellem det fremtidige boligområde og
Bramdrupdam. Herunder for adgang til den offentligt
tilgængelige Marielundskoven. Desuden er det vigtigt
at der sikres en skolesikker vej, som ikke belaster
den omtalte privatvej (grusvej med betjening af
Bramdrupskovvej 44-56).
Borgernes bemærkninger er vedlagt kopier af privat
arealudviklers projekt- og salgsmateriale, samt andre kort og illustrationer.
15

Henrik Thorning
Skovejer i Bramdrupskov
Fremsendt af advokatfirma Andersen Partners

Vedr. byudvikling i område vest for Fynsvej,
skov-, natur- samt rekreative interesser
Borger er ejer af skovareal, beliggende på matrikel
nr. 9b, der er naboareal til det fremtidige boligområde, der er udlagt med rammeområde 0515.B2.
I bemærkningerne fremhæves det, at byudvikling i
området synes at være uforenelig med kommunens
igangsætning af fredningssag for Marielund, Kolding
og Bramdrup Skove. Det beskrives at der med forslaget om at kunne bygge klods op af skoven, fjernes en del af skovens landskabselement og oplevelsen af skoven som en del af landskabet, ligesom
man vil fjerne skovbrynet som overgang mellem
skov og landbrugsarealer, der udgør et værdifuldt
areal for plante- og dyrelivet, som netop i fredningssagen er angivet til at være helt unikt.
Lodsejer giver udtryk for, at bebyggelse på dennes
naboarealer vil medføre en værdiforringelse af ejendommen. Denne forringelse begrundes med, at
selvom der ikke er offentlig adgang til skovmatriklens stinet, er der risiko for at disse stier vil blive anvendt med et større antal beboelser i området. Desuden begrundes værdiforringelsen med, at den begrænsede jagt, der i dag sker i skovarealerne, vil
blive umuliggjort. Pga. fare ved boligbebyggelse klos
op ad skoven, agtpågivenhed ved evt. menneskers
færden i skoven, samt pga. det forhold, at der vil ske
en tilbagegang i vildtbestanden i området generelt
og herunder på lodsejers skovarealer.
I bemærkningerne bliver der stillet spørgsmål ved,
hvorvidt kommunen har afvejet de nødvendige hensyn ift. dels naturbeskyttelsesinteresser og ift. at
arealerne er beliggende inden for kystnærhedszonen.
I den sammenhæng gives der i bemærkninger udtryk for følgende:
”Der er ikke nogen særlig planlægningsmæssig begrundelse for at inddrage nye arealer i byzone, jf.
planlovens § 5b, stk. 1 nr. 1, men det vil tværtimod
konflikte med klare natur- og landskabsinteresser
ved byvækst på det pågældende område, der ligger
op til skoven, og hvor Kolding Kommune som anført
har igangsat fredningssag, ligesom der også indenfor
forslaget til rammeområdet er indeholdt fredskovsarealer.”
Afslutningsvis gives der i brevet udtryk for, at alle
fremtidige afgørelser til virkeliggørelse af boligområdet vil blive påklaget af lodsejer.

Vedr. bemærkninger om fredningssag, fredskov og skovbyggelinje
Det konkrete byudviklingsområde, svarende til
rammeområde 0515.B2, blev fastlagt og afgrænset i forbindelse med udarbejdelse af planstrategien i 2019. Det skete fordi kommunen dengang
ville sikre sig, at arealet efterfølgende kunne udlægges i kommuneplanen, selvom det er beliggende inden for kystnærhedszonen. Derfor ansøgte kommunen staten om, at arealet sammen
med 3 andre arealer udpeges til såkaldte udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. I dialogen med de statslige myndigheder om det
fremlagte kommuneplanforslag har det efterfølgende vist sig, at de ønskede udlæg af byudviklingsområder ikke forudsætter, at de udpeges
som udviklingsområder. Kommunen har i stedet
redegjort for kystnær lokalisering af arealerne.
Der blev i forbindelse med afgrænsning af rammeområde 0515.B2 taget højde for den igangværende fredningssag, og hvor der pågår dialog
med lodsejere inden for det såkaldte ”undersøgelsesområde for fredningssagen”. Der er ikke
geografisk overlap mellem undersøgelsesområde
og kommuneplanens byudviklingsområde.
Vedr. bemærkninger om varetagelse af natur- og landskabsinteresser samt kystnær
lokalisering
Når der efter dialog med de statslige myndigheder er skabt klarhed over hvilke byudviklingsarealer, der kan udlægges i kommuneplan 2021,
kan lokalplanlægning rammeområdet vest for
Fynsvej sættes i gang.
Det er også i forbindelse med lokalplanlægningen, at Kolding Kommune kan ansøge Miljøstyrelsen om reduktion eller ophævelse af skovbyggelinjen, svarende til det boligbebyggelsesprojekt, der på det tidspunkt er aftalt mellem udvikler og kommunen.
Tilsvarende vil det i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for området blive afklaret,
hvordan området kan udvikles med mindst mulig
påvirkning af natur og dyreliv i nærområdet. Der
er i forbindelse med afgrænsning af arealudlægget og dermed rammeområde 0512.B2 vurderet
på naturinteresser i området, baseret på de eksisterende udpegninger. Af planforslagets Forudsætningsredegørelse fremgår bl.a. følgende:
”Byudviklingsområdet er delvist omfattet af potentielle økologiske forbindelser. Udpegning af de
potentielle økologiske forbindelser er udtryk for,
at de enkelte naturarealer har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde
et naturligt dyre- og planteliv, eller fremstå som
grønne kiler med natur og friluftsformål. Der er
ikke nogle konkrete naturhensyn i det specifikke
område, der udelukker at den konkrete udpegning til potentiel økologisk forbindelse kan reduceres så hensynet til dyrs og planters spredningsmuligheder fortsat opretholdes.”
Vurderingen er således overordnet set, at naturinteresser inden for rammeområdet ikke er uforenelig med byudvikling inden for rammeområdet. Den konkrete planlægning vil belyse de forhold nærmere og kan aflede nogle tiltag i eller
bestemmelser for området, der varetager naturinteresser inden for området og ift. nærområdet.
Borgeren bemærker, at denne stiller spørgsmål
ved, hvorvidt kommunen har foretaget de nødvendige afvejninger ift. at de aktuelle arealer er
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beliggende inden for kystnærhedszonen. I den
forbindelse kan kommunen henvise til de efterfølgende udarbejdede supplerende redegørelser
vedrørende planlægningsmæssig begrundelse for
kystnær lokalisering, samt redegørelse for varetagelse af landskabsinteresser. Disse er udarbejdet på anmodning fra Bolig- og Planstyrelsen og
Miljøstyrelsen, og foruden at de ligger til grund
for statens bortfald af indsigelse mod kommuneplanforslaget, vil de blive indarbejdet i den endelige kommuneplan 2021-2033.
Særligt vedr. bemærkninger om boligområde op af skov og dennes forringelse som
landskabselement
Rammeområde 0515.B2 og indsigers skovareal
er i Kolding Kommunes landskabsanalyse beliggende inden for landskabskarakterområdet
Bramdrupdam Skovbylandskab. Med undtagelse
af Marielunddalen er landskabet i området vurderet karakteristisk uden særlige oplevelsesværdier og er derfor ikke omfattet af landskabsudpegninger. Landskabet er allerede præget af by
og infrastruktur og vurderes ikke sårbart overfor
ny byudvikling. Det anbefales at opretholde områdets skovprægede karakter, som kan medvirke
til landskabelig indpasning af nye byområder.
Området ligger inden for kystnærhedszonen,
men uden for det afgrænsede kystforland og placeret bag eksisterende by. Det betyder at der
ikke er visuel eller landskabelig relation fra området til kysten, og byudvikling vurderes derfor
ikke at kunne påvirke kystlandskabet.
Hensynet til skovbrynet, såvel landskabeligt som
i forhold til naturbeskyttelse, vil blive varetaget i
forbindelse med ansøgning om reduktion af
skovbyggelinjen.
Vedr. bemærkninger om øget færdsel i skov
og reduktion i jagtmuligheder mv.
Borgeren bemærker at denne får en værdiforringelse på sin skovmatrikel bl.a. pga. at der ikke
længere kan føres jagt i skoven, når den fremtidige bebyggelse på naboarealer er realiseret.
Med kommuneplanforlagets rammebestemmelser er der lagt op til at muliggøre en blandet boligbebyggelse i op til 5 etager. Fordeling af boligtypologier (åben-lav, tæt-lav og etageboliger)
samt placering af disse vil blive defineret nærmere i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for området. Ligeledes er det med foreliggende planlægning endnu ikke defineret hvordan
området i øvrigt kobler sig på det eksisterende
vej- og stinet. Med kommuneplanen er alene
fastlagt at vejadgangen til rammeområde
0512.E2 skal ske fra Fynsvej.
16

Kurt Madsen
På vegne af Bramdrupskovvej 44 og 48,
Bramdrupdam

Vedr. byudvikling i område vest for Fynsvej,
naturinteresser og nabogener ved udbygning
På vegne af egen husstand og beboere i Bramdrupskovvej 44 fremsendes bemærkninger til det
fremtidige boligområde, der er udlagt med rammeområde 0515.B2. De to husstanden er naboer til det
udlagte nye areal.
Modstanden mod en fremtidig bebyggelse i området
er begrundet med afsæt i følgende hensyn, hvortil
der i bemærkningerne er henvist til forskellige lovgivninger:
•
indbliksgener og skyggegener fra fremtidig
bebyggelse
•
at de kommunale myndigheder ikke opleves
at have vurderet, og oplyst parter i sagen
om, hvorvidt eksisterende beboelser omkring
de nye boligområde, vil påføres gener fra ny
bebyggelse
•
privatlivets fred / fredskrænkelser
•
at etablering af hegn mellem eksisterende
beboelse og fremtidig etagebebyggelse, ikke
vil kunne skjule nyt etagebyggeri
•
at Bramdrupskovvej – der på en strækning
er privatvej til eksisterende beboelse i området – ikke kan klare yderligere belastning
•
fredskov i området – det er uacceptabelt at
fælde eksisterende fredskov eller dele heraf,
og skoven med foranliggende arealer er habitat og korridor for dyreliv og natur.

Vedr. indbliksgener og skyggegener fra
fremtidig bebyggelse
Med kommuneplanforlagets rammebestemmelser er der lagt op til at muliggøre en blandet boligbebyggelse i op til 5 etager. Fordeling af boligtypologier (åben-lav, tæt-lav og etageboliger)
samt placering af disse vil blive defineret nærmere i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for området.
Tilsvarende er det i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for områdets anvendelse, at
der vil blive taget konkret stilling til så vidt muligt at undgå indbliks- og skyggegener fra den
planlagte, fremtidige bebyggelse.
Vedr. vurdering af gener for omgivende eksisterende beboelser, samt oplysning af sagens parter herom – herunder retskrav og
tiltag til reduktion af gener
I overensstemmelse med planlovens bestemmelser har Kolding Kommune sendt et forslag til
kommuneplan i offentlig høring i 8 uger. I forbindelse med den endelige vedtagelse skal Kolding
Byråd træffe beslutning om, hvorvidt de indkomne bemærkninger fører til ændringer i forhold til det offentligt fremlagte planforslag. Bekendtgørelse af kommuneplanens endelige vedtagelse er i juridisk forstand en afgørelse, som
det er muligt at klage over. Den offentlige bekendtgørelse af kommuneplanens endelige vedtagelse vil derfor omfatte en klagevejledning.
Kommuneplanforslaget indeholder udlæg af nye
byudviklingsområder, men det er først i forlængelse af den endeligt vedtagne kommuneplan, at
der kan ske lokalplanlægning for disse nye byudviklingsområder.
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Følgende ændringsforslag indstilles:
Supplerende bestemmelser for
rammeområde
0515.B2 tilføjes,
at adgang til området skal ske fra
Fynsvej.
Derudover anbefales ikke yderligere ændringer
på baggrund af
de konkrete bemærkninger.
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Kommuneplanens redegørelse omfatter de vurderinger, som kommunen har foretaget i forhold
til, hvorvidt et nyt boligområde er foreneligt med
øvrige interesser i området. Ved den offentlige
høring af kommuneplanforslaget er offentligheden i bred forstand blevet gjort bekendt med den
kommunale planlægning og har mulighed for at
fremsende sine bemærkninger / oplysninger, der
bedes taget med i forbindelse med den endelige
beslutning.
Ifm. udarbejdelse af en lokalplan for rammeområde 0512.B2, vil der efter normal procedure ske
nabohøring og et forslag til lokalplan vil blive
fremlagt i offentligt høring. Her vil naboer og øvrige borgere mv. tilsvarende kunne fremsende
bemærkninger / oplysninger, som kommunen og
politikerne bedes tage i betragtning i forbindelse
med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanen er juridisk bindende (gældende fra
vedtagelsesdatoen), hvilket ikke er tilfældet med
en kommuneplan. Her er kommunen overordnet
set forpligtet til at virke for kommuneplanens realisering – herunder de bestemmelser, som kommuneplanens rammer indeholder.
Den offentlige bekendtgørelse af en vedtaget lokalplan vil ligeledes omfatte en klagevejledning.
Beboerne giver udtryk for at et hegn ikke vil
kunne skjule et nyt etagebyggeri, og henviser
samtidig til hegnsloven, der overordnet set regulerer etablering og vedligehold af hegn, herunder
hvilke grundejere der har ansvaret for vedligehold mv. I den forbindelse kan forvaltningen bemærke at det først er i forbindelse lokalplanlægning at der blive vurderet på, om der er behov
for visuel afskærmning.
Vedr. fredskov i området samt trafikbelastning på Bramdrupsskovvej
Forvaltningen er opmærksom på, at det oprindelige udspil fra den private udvikler omfatter dels
større arealer og flere boliger, end Kolding Kommune har meldt tilbage at kunne imødekomme.
Det udlæg til boligformål, der indgår i kommuneplanforslaget, er, hvad udvikler er blevet i stillet
udsigt at kunne udnytte og der efterfølgende kan
lokalplanlægges for.
Det konkrete arealudlæg blev fastlagt og afgrænset i forbindelse med udarbejdelse af planstrategien i 2019. Det skete fordi kommunen
dengang ville sikre sig, at arealet efterfølgende
kunne udlægges i kommuneplanen, selvom det
er beliggende inden for kystnærhedszonen. Derfor ansøgte kommunen staten om, at arealet
sammen med 3 andre arealer udpeges til såkaldte udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. I dialogen med de statslige myndigheder
om det fremlagte kommuneplanforslag har det
efterfølgende vist sig, at de ønskede udlæg af
byudviklingsområder ikke forudsætter, at de udpeges som udviklingsområder. Kommunen har i
stedet redegjort for kystnær lokalisering af arealerne.
Når der efter dialog med de statslige myndigheder er skabt klarhed over hvilke byudviklingsarealer, der kan udlægges i kommuneplan 2021,
kan den konkrete planlægning for arealet vest
for Fynsvej sættes i gang. I den forbindelse er
det op til privat udvikler at fremlægge et oplæg
til bebyggelse og områdets indretning, der er
forenelig med kommuneplanens bestemmelser
og andre forhold og interesser, der skal varetages i forbindelse med en lokalplanlægning for
området.
Det er også i forbindelse med lokalplanlægning
for rammeområdet, at Kolding Kommune kan
ansøge Miljøstyrelsen om reduktion eller ophævelse af skovbyggelinjen, svarende til det boligbebyggelsesprojekt, der på det tidspunkt er aftalt mellem udvikler og kommunen.
På baggrund af, at forvaltningen har modtaget to
konkrete henvendelser vedrørende udvikling af
to områder i den nordøstlige del af Kolding by –
og herunder arealer vest for Fynsvej - behandlede Kolding Byråd i juni 2021 et punkt under
navnet ”Byudvikling i Kolding Nord”. Som en del
af den politiske beslutning fastholdt byrådet den
arealafgrænsning af rammeområde 0515.B2, der
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indgår i forslag til Kommuneplan 2021. Henvendelsen fra udvikler omfatter et ønske om at udvide det fremtidige byudviklingsområde, så det
kan forbindes op til en fremtidig forbindelsesvej,
der undersøges mellem Nr. Bjertvej og Fynsvej.
I den sammenhæng indstillede forvaltningen, at
en udvidelse vil kunne finde sted ifm. den efterfølgende konkrete planlægning, dog således, at
området udelukkende udvides med arealer, som
ikke er omfattet af fredsskov og §3-natur.
Der vil i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for udlægget vest for Fynsvej blive vurderet nærmere på krav og bestemmelser ift. stiforbindelse i og til/fra området samt den øvrige
trafikale infrastruktur i området. Med kommuneplan 2021 er det alene fastlagt, at vejadgangen
til området skal ske fra Fynsvej. Det fremgår af
planforslagets forudsætningsredegørelse, at adgang til boligområdet med rammeområde nr.
0515.B2 skal ske fra Fynsvej. Dog kan dette
med fordel tydeliggøres ved, at de specifikke
rammebestemmelser også indeholder det pågældende krav.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for
området vil det desuden blive afklaret, hvordan
området kan udvikles med mindst mulig påvirkning af natur og dyreliv i nærområdet. Der er i
forbindelse med afgrænsning af arealudlægget
og dermed rammeområde 0512.B2 vurderet på
naturinteresser i området, baseret på de eksisterende udpegninger. Af planforslagets Forudsætningsredegørelse fremgår bl.a. følgende:
”Byudviklingsområdet er delvist omfattet af potentielle økologiske forbindelser. Udpegning af de
potentielle økologiske forbindelser er udtryk for,
at de enkelte naturarealer har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde
et naturligt dyre- og planteliv, eller fremstå som
grønne kiler med natur og friluftsformål. Der er
ikke nogle konkrete naturhensyn i det specifikke
område, der udelukker at den konkrete udpegning til potentiel økologisk forbindelse kan reduceres så hensynet til dyrs og planters spredningsmuligheder fortsat opretholdes.”
Vurderingen er således overordnet set, at naturinteresser inden for rammeområdet ikke er uforenelig med byudvikling inden for rammeområdet. Den konkrete planlægning vil belyse de forhold nærmere og kan aflede nogle tiltag i eller
bestemmelser for området, der varetager naturinteresser inden for området og ift. nærområdet.
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Nr. Bjert og Drejens
Thomas GuldbrandHansen
Siøvænget, Nr. Bjert /
Strandhuse

Skolekapacitet og trafikafvikling som følge af
nye områder i Drejens og Nr. Bjert
Borgeren har stillet følgende spørgsmål til de planlagte nye udstykninger på Drejens-halvøen:
1. Har Kolding Kommune undersøgt hvor meget
de nye udstykninger vil øge trafikken i Nr.
Bjert generelt, men også især på Drejensvej?
2. Er der fra Koldings Kommunes side gjort
nogle tanker om hvordan den øgede trafik på
især Drejensvej skal håndteres?
3. Hvor meget vil elevtallet på Lyshøjskolen
blive forøget på grund af de nye udstykninger i Drejens og Nr. Bjert, og hvordan vil
Kolding Kommune håndtere dette?
4. Vil der være krav om, at de nye udstykninger
i Drejens bliver medlem af Grundejerforeningen Drejens Boligby?

Borgerens bemærkninger i form af en række
spørgsmål, blev i forbindelse med kvittering for
modtagelse af bemærkninger i juni 2021 besvaret for de dele af spørgsmålene, der kunne besvares med afsæt i forvaltningens viden.
I den forbindelse blev borgeren oplyst om forhold beskrevet nedenfor. Dele af besvarelserne
udgør samtidig en vurdering ift. de forhold, som
borgeren påpeger er problematiske og som bør
løses ifm. boligudbygningen i området. Nedenstående er ikke gengivet 1:1 som de fremgår af
svaret til borgeren. Svarene har dog været udgangspunkt for den beskrevne vurdering af,
hvorvidt der er grundlag for at anbefale ændringer i kommuneplanen.
Ad 1) vedr. de nye udstykningers påvirkning af trafikken i Nr. Bjert generelt, men
især på Drejensvej samt 2) hvordan en øget
trafik på Drejensvej forventes håndteret
Overordnet vurdering af påvirkning af trafikken i
området
Kommuneplanen har en udviklingshorisont over
12 år, og der er ikke med kommuneplanen taget
samlet stilling til, hvornår, og i hvilken takt, de
udlagte byudviklingsområder vil blive udviklet.
Herunder også de nye områder, hvoraf der er
udlagt nye arealer nord for Nr. Bjert og på Drejens nord for Drejensvej, der vil kunne påvirke
trafikken gennem Nr. Bjert.
De forhold medfører, at det også kan være problematisk at forudsige, hvordan den konkrete
påvirkning af trafiktallene vil blive.
I forbindelse med ønske om udlæg af nye byudviklingsarealer i området, har forvaltningen på et
overordnet niveau vurderet, hvorvidt den nuværende trafikale infrastruktur kan bære en øget
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trafik fra kommuneplanforslagets nye boligområder ved Nr. Bjert og på Drejens-halvøen.
Der har i de vurderinger ikke været meldinger
om, at det inden for de næste 12 år ikke vil
være muligt at udbygge de udlagte områder. Det
har således ikke stillet sig i vejen for at udlægge
områderne i kommuneplanen.
Der blev i 2020 vurderet på to forskellige linjeføringer nord om Nr. Bjert – én med tilslutning til
Nr. Bjertvej øst og vest for Nr. Bjert, og én hvor
tilslutningen mod vest sker til Fynsvej. En foranalyse danner nu grundlag for en egentlig VVM
af sidstnævnte linjeføring, som Kolding Byråd i
marts 2021 bevilligede midler til at gennemføre.
Den øgede trafik gennem Nr. Bjert - bl.a. som
konsekvens af de seneste årtiers boligudbygning
i Nr. Bjert og Drejens Boligby, men også som
følge af en generel stigning i privatbilismen danner baggrund for igangsætning af vurdering
af miljøkonsekvenser ved en mulig fremtidig omfartsvej nord om Nr. Bjert.
Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om,
hvorvidt omfartsvejen etableres.
Sidst skal det fremhæves, at der ifm. den konkrete planlægning for de enkelte boligudlæg, vil
blive taget stilling til vejbetjening af det konkrete
fremtidige boligområde, og ligeledes vil der ske
en afvejning ift. påvirkning af trafikken i det øvrige nærområde, og den vejkapacitet der er på
det givne tidspunkt.
Vedr. lyskryds og optimering af trafikafvikling
Aktuelt har Kolding Kommune fokus på, at der
på Nr. Bjertvej er to tætliggende signalregulerede kryds (ved Drejensvej og ved Skolebakken), som ikke giver optimal afvikling af trafikken. Derfor er igangsat en analyse, som på baggrund af en besigtigelse beskriver eksisterende
forhold og analyserer forbedringsmuligheder. Der
opstilles forslag til ændringer og ny programmering. I opgaven tages der højde for forventet
fremtidig udvikling i områderne med trafikale
ændringer til følge.
Ad 3) Vedr. udbygning af de nye byudviklingsområder på Drejenshalvøen og ved Nr.
Bjert og deres påvirkning af elevtallet på
Lyshøjskolen
I forbindelse med den politiske prioritering i juni
og august 2020 af, hvilke nye byudviklingsområder der ønskes at indgå i den nye kommuneplan,
var By- og Udviklingsforvaltningen i dialog med
Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen for en nærmere vurdering af områdets
kapacitet ift. børne- og skoleområdet.
Vurderingen var dengang, at presset på kapaciteten naturligvis afhænger af, hvilke boligtyper
og –typologier de nye byudviklingsområder konkret må forventes at indeholde. Dette er endnu
ikke fastlagt med kommuneplanen, men der må
overvejende forventes en blanding af parcelhuse
og tæt-lav bebyggelse, hvilket dermed indebærer en tilførsel til lokalområdet med nye familieboliger.
Udbygningstakten for de nye områder er endnu
uvis. Ligeledes er de nye boligområders påvirkning isoleret set heller ikke belyst mere konkret.
Når områderne er udlagt endeligt i kommuneplanen, vil de som andre områder indgå i kommunens arbejde med befolkningsprognose og forudsigelse af udvikling i indbyggertallet i forskellige
områder.
Generelt betragtet er der opmærksomhed på kapaciteten og herunder er Lyshøjskolen én blandt
flere skoler i fokus. I 2020 blev bevilliget 35 mio.
kr. til udvidelse af skolen og i september 2021
blev en udbudsrunde vundet, hvormed der også
blev valgt udvidelsesprojekt, og dets udformning.
Ad 4) Hvorvidt der vil blive stillet krav til, at
fremtidige beboere i de nye boligområder
på Drejens-halvøen, også skal indgå som
medlemmer af Grundejerforeningen Drejens Boligby
Der er ikke for nuværende taget stilling til eventuelt krav om grundejerforening – medlemskab
af en eksisterende forening eller etablering af en
særskilt grundejerforening.
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Dette vil tidligst ske i forbindelse med en efterfølgende lokalplanlægning for de områder, der er
blevet udlagt ved kommuneplanens endelige
vedtagelse.
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Heidi Wind
Skolebakken, Nr. Bjert /
Strandhuse

Skolekapacitet og trafikafvikling som følge af
nye områder i Drejens og Nr. Bjert
Borgeren er imod yderligere boligudbygning på Drejens og i Nr. Bjert af to fremhævede årsager.

Vedr. nye boliger og skolekapacitet
Det er korrekt, at der over de seneste år har været midlertidige løsninger for at kunne håndtere
den elevsøgning, der har været til Lyshøjskolen.

Dels er borgeren bekymret for, at de planlagte
mange nye boliger i området vil presse kapaciteten
på Lyshøjskolen. Borgeren påpeger at der allerede
nu, er sket en midlertidig kapacitetsudbygning ved
hjælp af pavilloner, og hvor løsningen ikke giver en
særlig god ramme for skolelivet.

Af samme årsag bevilligede Kolding Byråd i juni
2020 35 mio. kr. til en udvidelse af skolen.
Med valget af projekt og hovedrådgiver i september 2021, blev der fundet en kombineret udvidelse- og moderniseringsløsning, hvor skolens
to afdelinger bliver ud- og ombygget, så der skabes bedre faciliteter og sammenhænge for skolens forskellige årgange og fagundervisning.

Dels er borgeren bekymret for den afledte påvirkning
på trafikken i området. I den forbindelse fremhæves
det, at Nr. Bjert allerede er stærkt belastet af trafik,
at Skolebakken fra Nr. Bjert til skolen tilsvarende er
belastet, samt at denne strækning ikke er indrettet
så det er trygt for cyklende. Det gælder særligt på
delstrækningen mellem Strædet og Nr. Bjertvej,
hvor der ikke er cykelsti.
Borgeren konstaterer at byrådet var oplyst om disse
forhold ifm. deres godkendelse af planforslagets indhold. I forlængelse heraf mener borgeren kun, at det
er rimeligt, at der fastlægges en tidsplan for håndtering af de nævnte forhold, samt at forholdende
håndteres før indflytning i nye boligområder i bydelen.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Byggeprojektet forventes gennemført til foråret
2023.
Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Kolding Kommune er opmærksom på, at der er
spidsbelastninger i trafikken i Nr. Bjert.
Ift. trafikken på og på tværs af Nr. Bjertvej, kan
det bemærkes at der i 2019 blev etableret en
signalregulering af krydset Nr. Bjertvej/Skolebakken. Udover at forbedre bilernes fremkommelighed, er projektet gennemført for at skabe
bedre forhold for de bløde trafikanter. Der er
etableret fodgængerfelter i det nævnte kryds, og
etableret egentlige cykelstier langs Nr. Bjertvej i
stedet for de daværende kantbaner mellem Skolebakken og krydset ved Drejensvej.
Ift. aflastning af trafikken gennem Nr. Bjert og
bedre trafikal infrastruktur til fremtidige byudviklingsområder, kan der bemærkes følgende:
Aktuelt har Kolding Kommune fokus på, at der
på Nr. Bjertvej er to tætliggende signalregulerede kryds, som ikke giver optimal afvikling af
trafikken. Derfor er igangsat en analyse, som på
baggrund af en besigtigelse beskriver eksisterende forhold og analyserer forbedringsmuligheder. Der opstilles forslag til ændringer og ny programmering. I opgaven tages der højde for forventet fremtidig udvikling i områderne med trafikale ændringer til følge.
Et andet forhold er, at der i 2020 blev vurderet
på to forskellige linjeføringer nord om Nr. Bjert –
én med tilslutning til Nr. Bjertvej øst og vest for
Nr. Bjert, og én hvor tilslutningen mod vest sker
til Fynsvej. En foranalyse danner nu grundlag for
en egentlig VVM af sidstnævnte linjeføring, som
Kolding Byråd i marts 2021 bevilligede midler til
at gennemføre.
Den øgede trafik gennem Nr. Bjert - bl.a. som
konsekvens af de seneste årtiers boligudbygning
i Nr. Bjert og Drejens Boligby, men også som
følge af en generel stigning i privatbilismen danner baggrund for igangsætning af vurdering
af miljøkonsekvenser ved en mulig fremtidig omfartsvej nord om Nr. Bjert.
Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om,
hvorvidt omfartsvejen etableres.
Ifm. den konkrete planlægning for de enkelte
boligudlæg, vil der blive taget stilling til vejbetjening af det konkrete fremtidige boligområde, og
ligeledes vil der ske en afvejning ift. påvirkning
af trafikken i det øvrige nærområde, og den vejkapacitet, der er på det givne tidspunkt.
Vedr. særlige bemærkninger angående tiltag på Skolebakken som skolesikker vej
Der er anlagt cykelsti på strækningen fra Strædet til Lyshøj Allé.
Kolding Kommune har et ønske om at forlænge
cykelstien til Nr. Bjertvej. Derfor ansøgte kommunen medio 2021 en statslig cykelpulje om
midler til anlæggelse af en cykelsti på strækningen. Der blev desværre ikke givet statsligt tilsagn til det pågældende stiprojekt, hvorfor projektet nu indgår i planlægningen på lige fod med
andre ønskede cykelstiprojekter.
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Grundejerforeningen
Degnevænget
Ved Iver Ladekjær (formand for grundejerforening)

Vedr. byudvikling nord i Nr. Bjert ønskes forudsat ny omfartsvej
Grundejerforening giver udtryk for at være stærkt
imod yderligere boliger i området Nr. Bjert, Drejens
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Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning. Se i øvrigt vurdering af bemærkede forhold ovenfor.
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og Eltang, uden at der er etableret en ny omfartsvej,
der aflaster trafikken på Nr. Bjertvej.

fører til ændringer i kommuneplanen.

Foreningen oplever, at trafikken gennem Nr. Bjert er
steget markant siden Degnevængets etablering i
1998. Beboerne her oplever udfordringer med udkørsel på Nr. Bjertvej pga. den øget trafik.
Foreningen er kritisk over for, at området henover
mange år er udbygget med stadig flere boligområder
og hvor der ifm. planlægningen og vedtagelse heraf,
er beskrevet noget om udbygning og forbedring af
trafikal infrastruktur – bl.a. med en eventuel fremtidig omfartsvej. Der henvises til lokalplan 0541-12
(området syd for det nye boligområde ved Eltang),
som det eneste eksempel på det. Foreningen mener
at grænsen for det tålelige nu er nået, og udbeder
derfor, at realisering af nye boligområder først sker,
når en omfartsvej er sikret.
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Steffan Hansen
Beboer i Drejens-Nr. Bjert
området

Vedr. byudvikling og trafik på Drejens
Borgeren ønsker ikke det nye boligområde på Drejenshalvøen. Borgeren fremhæver at trafikken i Nr.
Bjert i forvejen er stærkt belastet.

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
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Anders Krogh Thomsen
og Casper Rasmussen
Rugmarken 18 og 20, Nr.
Bjert

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Borgerne ønsker ikke bebyggelse på de udlagte arealer på Drejens. I sine bemærkninger anfører de, at
der i området er et rigt dyre- og planteliv, og udtrykker bekymring for at natur og biodiversitet vil
komme under pres.

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Desuden peges der på, at de eksisterende trampestier i området bliver brugt flittigt, og at en udbygning i området vil være ødelæggende for de nuværende rekreative oplevelser.
Sidst peges der på, at flere boliger på Drejens vil øge
trafikken til og fra området, hvor det eksisterende
lyskryds Nr. Bjertvej-Drejensvej i forvejen er belastet. En boligudbygning på Drejens med afledt øget
trafik vil påvirke de trafikale udfordringer yderligere
negativt, herunder bør tilgodeses trygge forbindelser
for bl.a. skolebørn på tværs af Nr. Bjertvej.
Som et alternativt forslag til den fremtidige karakter
på de pågældende arealer opfordrer borgerne i stedet kommunen til, at de arealer den selv ejer omlægges til vildskov eller vild natur.

Vedr. ny byudvikling og natur
Byudvikling inden for kystnærhedszonen
Det konkrete arealudlæg blev fastlagt og afgrænset i forbindelse med udarbejdelse af planstrategien i 2019. Det skete fordi kommunen
dengang ville sikre sig, at arealet efterfølgende
kunne udlægges i kommuneplanen, selvom det
er beliggende inden for kystnærhedszonen (svarende til 3 km ind i landet fra kystlinjen). Derfor
ansøgte kommunen staten om, at arealerne på
Drejens-halvøen, sammen med arealer nord for
Nr. Bjert og to andre arealer udpeges til såkaldte
”udviklingsområder inden for kystnærhedszonen”. Proceduren består i, at såfremt staten imødekommer ansøgningen, udpeges udviklingsområdet i et statsligt landsplandirektiv, hvorefter
kommunen kan optage området i kommuneplanen.
I forbindelse med ansøgning om udviklingsområder skal kommunerne bl.a. redegøre for, at det
er muligt at varetage de nødvendige interesser
inden for landskab, natur og miljø ved en udpegning.
Efterfølgende har det i dialogen med de statslige
myndigheder om det offentligt fremlagte forslag
til kommuneplan 2021, vist sig, at de ønskede
udlæg af byudviklingsområder beliggende inden
for kystnærhedszonen alligevel ikke forudsætter,
at de udpeges som udviklingsområder. Kommunen har i stedet redegjort for kystnær lokalisering af arealerne.
Det gælder rammeområderne udlagt til boligformål på Drejens (rammeområde 0523.B1) og
nord for Nr. Bjert (særligt rammeområde
0531.B7 og 0531.B8) samt nyt byudviklingsområde vest for Fynsvej og ved Idyl (Dalby).
Varetagelse af naturinteresser i området
Tilbage i 2019 blev der i forbindelse med ansøgning om udviklingsområder inden for kystnærhedszonen vurderet på naturinteresser i området
og herunder taget stilling til hensigtsmæssig afgrænsning af det byudviklingsområde, der efterfølgende udlægges i kommuneplanen.
Afgrænsning af rammeområde 0523.B1 er således baseret på en vurdering af de eksisterende
naturudpegninger i området.

Rammeudlæg og udpegning af henholdsvis ”Potentiel
natur” (grønt) og ”Naturområder” / særlige naturbeskyttelsesinteresser (lyserødt).
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I det vestlige delområde er der mindre overlap
med potentiel natur. Områdets afgrænsning følger dog landskabet, så de vest- og nordvendte
skræntarealer fortsat vil kunne udvikle sig til
værdifuld natur.
Det østlige delområde er afgrænset så der ikke
er overlap med potentiel natur. Udpegning af potentiel natur svarer generelt betragtet til de
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Afsender

Resumé

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)

nordvendte skrænter i området, og disse friholdes, så der også her er mulighed for at der kan
udvikle sig værdifuld natur.
I det østlige delområde er der overlap med en
eksisterende udpegning af særlige naturbeskyttelsesinteresser, men kommunen har vurderet,
at det må have baggrund i en fejlregistrering i
området. Udpegningen er sammenfaldende med
en fredskovsudpegning. Men da der hverken er
registreret §3-natur eller tidligere har været
skovbeplantning på arealerne, vurderes det at
der ikke er tale om aktuelle udpegninger.
Vurderingen er således overordnet set, at naturinteresser inden for rammeområdet ikke er uforenelig med byudvikling inden for rammeområdet. Den konkrete planlægning vil belyse de
nævnte forhold nærmere og kan aflede nogle tiltag i eller bestemmelser for området, der varetager naturinteresser inden for området og ift.
nærområdet.
De statslige myndigheder har ikke fremsat indsigelse mod udlæg på Drejens-halvøen, med begrundelse i manglende varetagelse af naturinteresser.
Varetagelse af landskabsinteresser i området
I kommuneplanforslaget er der redegjort for, at
der i forbindelse med placering og afgræsning af
nye byudviklingsarealer er taget hensyn til landskabsinteresser i området. Således er skrænterne friholdt for rammeudlægget, således at bebyggelsen er trukket tilbage på det plateau, som
defineres ned mod Drejensvej set fra nord.
På anmodning fra Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen har Kolding kommune udarbejdet en
supplerende redegørelse for varetagelsen af
landskabsinteresser samt kystnær lokalisering.
Kolding Kommune har redegjort tilstrækkeligt til,
at de statslige myndigheder har trukket sine indsigelser tilbage ift. de øvrige tre nye byudviklingsområder inden for kystnærhedszonen, men
ikke i forhold til arealerne på Drejens-halvøen.
Kommuneplan 2021 vedtages derfor under forudsætning af, at kommuneplanen ikke udlægger
nyt byudviklingsområde på Drejens. Dialogen
mellem de Kolding Kommune og de statslige
myndigheder fortsætter dog med afsæt i, senere
at kunne fremvise en bebyggelsesplan og visualisering, der kan overbevise de statslige myndigheder om, at en udvikling i området kan ske
med ingen eller mindst mulig påvirkning af kysten og kystlandskabet. Dette vil forventeligt ske
i forbindelse med en konkret planlægning for
området, og dermed ved en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør den på
det tidspunkt mere konkrete påtænkte byggeri
og disponering af området.
Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Som det fremgår af ovenstående har kommunen
varetaget de nødvendige hensyn til planlægning,
landskabs- og naturinteresser i området.
Kolding kommune ønsker dog fortsat at arbejde
for at skabe nære rekreative kvaliteter og adgang til oplevelser i natur og landskab.

Kort med trampestier (Drejens Naturstier) og planforslagets rammer.
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Anette Wedege
Bygmarken, Nr. Bjert /
Strandhuse

byudvikling, natur og trafik på Drejens
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Ved bortfald af de statslige indsigelser mod byudvikling i området, vil det være muligt at foretage en mere konkret planlægning for udnyttelse
af de arealer, der bliver udlagt. kommuneplanens udlæg af rammeområde til boligformål er
generelt at betragte som de arealer, hvor der
kan placeres et boligområde inden for. I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at arealerne
ikke kan bebygges i fuldt omfang, men også
bl.a. skal omfatte parkering, ophold og friarealer
med tilknytning til det pågældende boligområde.
Den samlede disponering inden for rammeområdet vil blive definere nærmere og mere konkret i
forbindelse med en lokalplanlægning.
Der vil også i forbindelse med den konkrete
planlægning være fokus på, at sikre en fortsat
rekreativ stiforbindelse i området.
Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
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Borgeren undrer sig over, at kommunen udlægger
yderligere boligområder og bebygger byen / kommunens grønne områder.
I den forbindelse påpeger borgeren, at Nr. Bjert er
stærkt belastet af trafik, også selv om belastningen
er delvist afhjulpet med lyskrydset ved Skolebakken
i 2019. I bemærkningerne fremhæves det, at afledt
effekt af uheld på motorvejen straks kan mærkes på
trafikken gennem Nr. Bjert.
Borgeren opfordrer kraftigt til, at der etableres en
omfartsvej, før der sker yderligere boligudbygning i
området.

Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning.
Se i øvrigt vurdering af bemærkede forhold
ovenfor.

fører til ændringer i kommuneplanen.

Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Borgeren er imod bebyggelse af arealer nord for Drejensvej. Modstanden begrundes med, at der her er
etableret trampestier der giver adgang til Eltang Vig,
og gennem grønne områder.
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A/B Drejens Golfby
Ved Erik Østergaard, Fejøvænget (formand for andelsboligforening)

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Andelsboligforeningen bemærker at en ny bebyggelse nord for Drejensvej vil ødelægge oplevelser og
udsigt over landskaber og natur. Foreningen henviser til, at der med lokalplanen for Drejens Boligby
blev lagt vægt på, at der nord for Drejensvej vil blive
fastholdt naturområde. Tilsvarende fremhæver foreningen at kommunen var involveret i stiftelsen af
andelsboligforeningen, og herunder ift. foreningens
navn, der opstiller nogle forventninger til de fysiske
omgivelser.
Efter foreningens opfattelse er den oprindelige lokalplan, og planens intentioner omsat ved bl.a. storparceller, allerede undergravet ved en del nyere parcelhusbebyggelser på Drejens længst mod nordvest.
At bygge yderligere på arealer nord for Drejensvej,
og som dermed ikke indgår i de oprindelige tanker
bag Drejens Boligby, vil udvande de oprindelige idéer
bag bydelens karakter og kvaliteter.
Foreningen fremhæver at naturen og udsigten er et
væsentligt karakteristika for bydelen, og udsigten fra
Drejensvej til Eltang Vig vil blive begrænset ved ny
bebyggelse nord for vejen. Dette kombineret med en
fremtidig øget trafik på vejen og særligt i krydset
ved Nr. Bjertvej, vil efter foreningens opfattelse
medføre en værdiforringelse af ejendommene.
Andelsboligforeningen beskriver, at de er den ældste
bebyggelse i Drejens Boligby, og derfor gennem
årene har oplevet en markant stigning i trafikken i
området. Trafikstøjen er nu på et niveau, så det kan
være generende at holde vinduer ud mod vejen
åbne. Foreningen er stærkt bekymret for, at en ny
bebyggelse nord for vejen vil forværre den situation
yderligere, og bemærker at det kan virke som kortsigtet byplanlægning at en relativ ny bebyggelse, bevidst placeret i naturskønne omgivelser, allerede nu
skal tåle trafik- og støjgener som beskrevet.

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Vedr. Drejenskataloget
Til bemærkninger vedr. Drejenskatalog kan forvaltningen supplere med, at kataloget indgik
som en del af helhedsplanlægningen for den ønskede udvikling af Drejens Boligby.
Udviklingen af Drejens Boligby er sket på grundlag af en arkitektkonkurrence i 2001. Vinderforslaget blev senere hen bearbejdet i et samarbejde mellem vinderteamet som konsulent og
forvaltningen. Resultatet heraf blev det såkaldte
Drejenskatalog, der indeholder beskrivelser og illustrationer af baggrund og ideer for områdets
udvikling. I den forstand blev Drejenskataloget
udarbejdet som en vejledning til inspiration og
information for bygherrer og andre interessenter
i området. Kataloget og arbejdet hermed var
samtidig grundlag for udarbejdelsen af lokalplan
0522-11 – Drejens Boligby – fra 2002.
Drejenskataloget har ikke nogen egentlig selvstændig juridisk status.

Vinderprojektets hovedstruktur for Drejens Boligby, 2001
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Henrik R. Renner og
Kristine E. Renner Johansen
Alrøvænget 40, Drejens

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Hvad der antages at være 18 husstande i Nr. BjertDrejens-området har disse fremsendt enslydende bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Mette Sowienski
Drejens

Beboerne i området giver udtryk for, at udlæg af nyt
boligområde på Drejens vil ødelægge eksisterende
byområdes natur- og landskabskvaliteter. De mener
desuden at en bebyggelse på det sted er i strid med
det såkaldte Drejenskatalog, der lå til grund for udvikling af Drejens Boligby.

Familien Mølholt og
Warming
Alrøvænget 46, Drejens
Louise Egebjerg Christensen og Lars Fogtmann Krog
Anholtvænget 13, Drejens
Jannie og Patrick Westerholm
Alrøvænget 7, Drejens

Sidst peges der på, at flere boliger på Drejens vil øge
trafikken til og fra området, hvor det eksisterende
lyskryds Nr. Bjertvej-Drejensvej i forvejen er belastet. En boligudbygning på Drejens kan ikke håndteres trafikalt med den nuværende trafikale infrastruktur i området.

Anders Bremer
Anholtvænget 23, Drejens
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Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
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Tommy Pedersen og
Katja Kruse Kjærgaard
Alrøvænget 30, Drejens
Henrik Harpøth og Karina Ladager
Alrøvænget 26, Drejens
Sarah Buhl Elkjær
Alrøvænget 21, Drejens
Christina og Carsten
Knattrup Nielsen
Anholtvænget 3, Drejens
Jakob og Linda Landbo
Aarøvænget 5, Drejens
Morten Guld Sørensen
Nr. Bjert-Drejens området
Luxmy Shan Rajasenan
Nr. Bjert-Drejens området
Rajasenan Inthirasenan
Nr. Bjert-Drejens området
Christian og Stephanie
Ullum Reby
Alrøvænget 15, Drejens
René Skovsgaard Arnklit
Nr. Bjert-Drejens området
Christian Dahl
Alrøvænget 3, Drejens
Joan Nowak
Aarøvænget 58, Drejens
25

Grundejerforeningen
Aaaa
Ved formand Svend S.
Mølholt på vegne af
Alrøvænget 7, 9, 11, 13,
15, 17, 18, 19, 21, 22,
26, 28, 30, 32, 36, 44,
46, 48 og
Anholtvænget 3, 5, 7, 9,
13, 19, 21, 23, 74

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Bemærkningerne er fremsendt på vegne af 27 husstande i grundejerforeningen.
Det fremhæves i bemærkninger at de seneste års
udvikling på Drejenshalvøen – som foreningens bebyggelser er en del af – har styrket boligbyen og aktiviteten i området. Det gælder også etableringen af
trampestierne nord for Drejensvej, hvor beboerne
har fået endnu mere glæde af de omgivende naturog landskabskvaliteter.
Bekymringen er nu, at der med den nye fremtidige
bebyggelse nord for Drejensvej, vil blive ødelagt
netop de kvaliteter, der gør det attraktivt at bosætte
sig i området – som områdets natur- og landskabskvaliteter. I bemærkningerne anføres desuden, at en
bebyggelse på det sted er i strid med det såkaldte
Drejenskatalog, der lå til grund for udvikling af Drejens Boligby.

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning.
Se i øvrigt vurdering af bemærkede forhold
ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. Drejenskataloget
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Sidst peges der på, at flere boliger på Drejens vil øge
trafikken til og fra området, hvor det eksisterende
lyskryds Nr. Bjertvej-Drejensvej i forvejen er belastet. En boligudbygning på Drejens kan ikke håndteres trafikalt med den nuværende trafikale infrastruktur i området.
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Grundejerforeningen
for Sprogøvænget og
Skarøvænget
Ved Lars Haldborg Thomsen

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Grundejerforeningen giver udtryk for, at den ikke
ønsker udlæg af nyt boligområde nord for Drejensvej. Dette begrundes med at trafikken i Nr.
Bjert-Drejens i forvejen er belastet, og at en yderligere boligudbygning vil forværre det problem.

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Desuden er foreningen utilfreds med, at der vil ske
en forringelse af naturværdierne i området – nogle
kvaliteter som netop anføres i lokalplan for udbygning af eksisterende område syd for Drejensvej.
27

Maria Aaquist Hansen
Nr. Bjert-Drejens området

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Borgeren ønsker ikke bebyggelse på de udlagte arealer på Drejens. Det vil ødelægge natur og mindske
dyrelivet i området.
Desuden anføres det at trafikken i området vil stige,
og utilfredse nuværende beboere vil måske derfor
flytte til en anden kommune.
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Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
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Borgeren opfordrer til, at kommunen i stedet arbejder videre med sine målsætninger om mere vild natur.
28

Kari Vinther
Beboer i Nr. Bjert-Drejens
området

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Borgeren ønsker ikke det nye boligområde på Drejenshalvøen, og udtrykker i den sammenhæng bekymring for at det trampestier og de velbesøgte opholdsfaciliteter vil overleve at der bliver bygget.
Borgeren fremhæver desuden at trafikken i Nr. Bjert
i forvejen er stærkt belastet, og at flere boliger i området vil forværre den situation. Borgeren giver desuden udtryk for, at en ny omfartsvej ikke vil kunne
løse de eksisterede problemer.
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Rasmus Poulsen Larsen
Kastaniely 1, Nr. Bjert

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Borgeren opfordrer kommunen til at droppe planer
om ny bebyggelse nord for Drejensvej.
Opfordringen fremsættes fordi borgeren mener det
vil have en negativ påvirkning på naturen. En natur
som flere borgere over de seneste år har sat stor
pris på bl.a. pga. de nyanlagte trampestier i området. Landskabet og udsigten fremhæves, og en kommende bebyggelse vil ødelægge dette.
Borgeren opfordrer til, at kommunen i stedet udbygger de eksisterende naturkvaliteter i området.

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning.
Se i øvrigt vurdering af bemærkede forhold
ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Borgeren henviser desuden til, at flere boliger på
Drejens vil øge trafikken til og fra området, hvor det
eksisterende lyskryds Nr. Bjertvej-Drejensvej i forvejen er belastet.
Opfordringen fra borgeren lyder generelt at kommunen bør gribe chancen til at skabe og udvide bynær
natur, i stedet for at forringe den.
30

Tim Larsen
Fejøvænget 16, Drejens

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Borgeren fremhæver at Drejens Boligby med sine
kvaliteter som beplantede skovbælter og forskellige
biotoper - og hvad dermed i hans optik signalerede
en visionær kommune - var årsagen til at han flyttede til den bydel i 2004.
Han opfordrer til at kommunen genovervejer, at der
udlægges nyt boligområde nord for Drejensvej.
Skulle byrådet fastholde udlægget opfordrer han til,
at området disponeres med skovbælter og engarealer, så der også fremover vil være korridorer for dyrelivets passage mellem det nuværende Drejens Boligby og Eltang vig.

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Borgeren fremhæver at flere boliger i området vil
øge de nuværende trafikale udfordringer og støjproblemer.
31

Kim Borup
Rugmarken, Nr. Bjert

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Borgeren mener at det udlagte delområde mod nordvest på Drejens, bør reduceres så naturen friholdes
og der sikres større afstand til eksisterende boligområde på Rugmarken.
Desuden påpeger borgeren at vejene i området i forvejen er trafikbelastet og opfordrer til, at busslusen
Drejens / Strandhuse ombygges eller fjernes.

32

Else Kongsted
Kobbelhave 38, Strandhuse

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Borgeren er imod flere boliger på Drejenshalvøen.
Hun fremhæver trampestien i området, og ønsker i
stedet at områdets nuværende rekreative karakter
bevares til glæde for dyreliv og mennesker.

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
33

Mette-Lise Skov Bennedsgaard
Rugmarken 5, Nr. Bjert

Vedr. byudvikling, natur og trafik på Drejens
Borgeren ønsker ikke bebyggelse på de udlagte arealer på Drejens. Det anføres at der i området er et
rigt dyre- og planteliv, og borgeren udtrykker bekymring for at natur og biodiversitet vil komme under pres. Desuden peges der i bemærkningerne på,
at de eksisterende trampestier i området bliver brugt
flittigt og at en udbygning i området vil være ødelæggende for de nuværende rekreative oplevelser.
Sidst peges der på, at flere boliger på Drejens vil øge
trafikken til og fra området, hvor det eksisterende
lyskryds Nr. Bjertvej-Drejensvej i forvejen er belastet.

25

Vedr. ny byudvikling og øget trafikbelastning
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
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Borgeren opfordrer til, at kommunen i stedet arbejder videre med sine målsætninger om mere vild natur, og hvor områdets nuværende natur- og landskabskvaliteter er oplagt at fastholde.
34

Anette Buhrkall
Elvighøjvej 2a

Vedr. byudvikling og natur på Drejens
Borgeren ønsker ikke det nye boligområde på Drejenshalvøen. Borgeren fremhæver at det vil have en
negativ påvirkning på naturen og hvad der gør Drejens til noget særligt.

Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

35

Mia Smed
Beboer i Drejens Boligby

Vedr. byudvikling og natur på Drejens
Borgeren er imod flere boliger på Drejenshalvøen.
Hun fremhæver trampestien i området, og ønsker i
stedet at områdets nuværende rekreative karakter
bevares til glæde for dyreliv og mennesker. Borgeren
opfordrer istedet kommunen at gøre noget særligt
for naturen.

Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Søren Thorup
Beboer i Nr. Bjert-Drejens
området

Vedr. byudvikling og natur på Drejens
Borgeren er imod flere boliger på Drejenshalvøen.
Hun fremhæver trampestien i området, og ønsker i
stedet at områdets nuværende rekreative karakter
bevares til glæde for dyreliv og mennesker.

Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Mogens Paludan Larsen
Gavnøvænget 14, Drejens

Vedr. byudvikling og natur på Drejens
Borgeren har fremsendt bemærkninger, som 9 andre
husstande på vejen har underskrevet, at de støtter.

Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

36

37

Borgeren er imod at der bebygges på den nordlige
side af Drejensvej. Borgeren fremhæver i sine bemærkninger at en ny bebyggelse nord for Drejensvej
vil ødelægge oplevelser og udsigt over landskaber og
natur. Borgeren henviser til, at der med lokalplanen
for Drejens Boligby blev lagt vægt på, at der nord for
Drejensvej vil blive fastholdt naturområde. Af bemærkningerne fremgår uddrag fra lokalplanens redegørelse ift. de kvaliteter, som den daværende planlægning ønskede at varetage.
Borgeren bemærker desuden, at den oprindelige lokalplan og de intentioner, den gav udtryk for, allerede blev undergravet ved etablering af en del nyere
parcelhusbebyggelser på Drejens længst mod nordvest.
Borgeren opfordrer i stedet kommunen til at arbejde
med sikring af biodiversitet i området og i kommunen som helhed. I den forbindelse henviser borgeren
til, at Kolding Kommune er nr. 85 ud af landets 98
kommuner i det såkaldte Naturkapitalindeks – et
projekt der er skabt i et samarbejde mellem Aarhus
Universitet og Danmarks Naturfredningsforening.
Borgeren mener derfor, at det er vigtigt – også af
hensyn til områdets attraktionsværdi – at basere en
fremtidig indsats i området på at fremme biodiversiteten.
38

39

40

Silje Jordalen
Nr. Bjert-Drejens området

Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Vedr. Drejenskataloget
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
Vedr. sikring af biodiversitet
Borgeren opfordrer kommunen til at arbejde
med sikring af biodiversitet i området og i kommunen som helhed.
Vedr. biodiversitet i området, kan henvises til
varetagelse af naturinteresser i området, beskrevet ovenfor.
Vedr. biodiversitet i kommunen som helhed, kan
det nævnes, at kommunen på forskellige måder
arbejder med sikring og udvikling af naturen,
med henblik på at understøtte en mangfoldig og
artsrig natur. Kommunens vedtagne Naturkvalitetsplan rummer en forpligtelse til at kortlægge
naturværdierne i kommunen, og til at sikre pleje
af de mest værdifulde naturlokaliteter i samarbejde med lokale aktører. Bæredygtighedsstrategien fra 2020 indeholder ligeledes mål vedrørende kommunens naturindsatser, og i forlængelse af denne har et udkast til Biodiversitetsstrategi været i høring i andet halvår af 2021.
Det er forventningen at det nye byråd 20222025 vil blive præsenteret for opfølgning på strategien.

Vedr. byudvikling og natur på Drejens
Borgeren er imod det nye byudviklingsområde nord
for Drejensvej. Det er hendes opfattelse at det vil
ødelægge naturen i området, og hun ønsker at naturstierne i området forbliver.

Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Flemming og Karin
Skov
Mandøvænget 4, Drejens

Vedr. byudvikling og natur på Drejens
Husstanden er imod flere boliger på Drejenshalvøen.
Modstanden begrundes med at en bebyggelse ikke
kan forenes med de nyligt anlagte trampestier i området.
Borgerne mener i stedet at biodiversiteten bør fremmes, og at det unikke landskab og naturområdet
mod Æblemade / Eltangvig bør bevares for eftertiden.
Borgerne henviser til, at da de købte byggegrunden i
2006 var det med en forventning om udsigt til en
kommende golfbane og dermed et område med plejet natur og ikke bebyggelse.

Vedr. ny byudvikling og natur
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Peter Møller Jensen
Drejensvej 31, Drejens
Fremsendt af Mogens Westen på vegne af lodsejer

Vedr. yderligere udlæg af byudviklingsområde
på Drejens
Lodsejeren foreslår at matrikel 11k, hvoraf dele af
arealerne indgår i planforslagets udlæg til byudviklingsområde nord for Drejensvej, udlægges i sin helhed. Dette begrundes med, at landbrugsdrift på de
ikke udlagte arealer vil være uhensigtsmæssig.

Vedr. ønske om ny byudvikling nord for
Drejensvej
Kommuneplanforslagets udlæg af nyt byudviklingsområde på Drejens-halvøen er udpeget og
afgrænset under hensyn til blandt andet landskab- og naturinteresser i området.
I den forbindelse kan henvises til forvaltningens
vurderinger under overskriften ”Byudvikling og
natur” ovenfor.
De arealer lodsejer foreslår udlagt til yderligere
byudvikling er således ikke foreneligt med såvel
natur- som landskabsinteresser i området.

Desuden foreslår lodsejer at der sker en yderligere
udbygning på lodsejers arealer syd for Drejensvej
mod øst. Forslaget begrundes med, at der efter af26

Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Vedr. konkrete bemærkninger angående
trampestier - adgang og tilgængelighed til
natur og landskab i området
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
(ønsket imødekommes ikke)
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senderens vurdering vil ske bedre udnyttelse af arealer syd for Drejensvej og at boligudbygningen af
dette område vil fremstå mere færdig. I bemærkningerne gengives på kort de registrerede naturområder
og vandløb der bør respekteres, men hvor sidstnævnte foreslås at indgå som en naturlig og attraktiv
del af et boligområde.

Vedr. ønske om ny byudvikling syd for Drejensvej
Afgrænsningen af byudvikling syd for Drejensvej
er sket som en del af udviklingen af Drejens Boligby. I den forbindelse blev der foretaget afvejning af en række hensyn og interesser. Flere af
dem er fortsat aktuelle, og herunder kan nævnes
at der inden for det ønskede udvidede område er
et §3-vandløb, foruden at arealerne er fuldt omfattet af udpegning som bevaringsværdige landskaber.
Samlet set vurderes det således ikke muligt at
imødekomme lodsejers ønsker.

Lodsejers ønsker til yderligere udlæg af byudviklingsområde hhv. nord og syd for Drejensvej.
41

Niels Karstoft
Sletteskovvej 101, Nr.
Bjert

Vedr. yderligere udlæg af byudviklingsområde
på Drejens
Borgeren foreslår at de arealer beliggende øst for
udlægget på Drejens, som han ejer, også udlægges
til byudvikling og evt. sammen med de kommunalt
ejede arealer yderligere mod øst.

Vedr. ønske om ny byudvikling nord for Drejensvej
Kommuneplanforslagets udlæg af nyt byudviklingsområde på Drejens-halvøen er udpeget og
afgrænset under hensyn til blandt andet landskab- og naturinteresser i området.
I den forbindelse kan henvises til forvaltningens
vurderinger under overskriften ”Byudvikling og
natur” ovenfor.
De arealer lodsejer foreslår udlagt til yderligere
byudvikling – enten i sin helhed eller dele heraf er således ikke foreneligt med såvel natur- som
landskabsinteresser i området.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
(ønsket imødekommes ikke)

I kommuneplanforslagets udlæg af nyt byudviklingsområde er desuden holdt den nødvendige
afstand til ægproducent (husdyrbedrift), beliggende øst for arealerne.
Samlet set vurderes det således ikke muligt at
imødekomme lodsejers ønsker.

Lodsejers ønsker til yderligere udlæg af byudviklingsområde nord for Drejensvej.
42

Lokalrådet Nr. Bjert,
Strandhuse og Drejens
Ved Jan Faldt Bentsen

Lokalrådet har fremsendt bemærkninger til kommuneplanforslaget med baggrund i, at området er et

27

Ad a) Nye områders betjening af en ny omfartsvej

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
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udpræget pendlerområde, og hvor området både udbygges med boliger og nye beboere.
Derfor har lokaltrådet bemærkninger til afledte behov, som trafikafvikling, børnepasning og anden
kommunal service.
I bemærkningerne fremhæves det desuden at lokalområdet er beliggende i et naturskønt område med
fjorden mod syd, Apotekerengen mod vest, Eltang
Vig og Houens Odde mod øst og kuperet grønne
marker og skovbevoksning mod nord. Lokalrådet
fremhæver derfor at det bør være en naturlig forudsætning, at naturen inddrages i udvikling af områdets boligområder og gøres nem tilgængelig for borgerne.
Vedr. nye boligområder i området
Lokalrådet har følgende bemærkninger til kommuneplanens eksisterende, nye og justerede boligudlæg:
a) Byudviklingsarealerne nord for Nr. Bjertvej
bør betjenes ved hjælp af en kommende omfartsvej
b) Planforslagets bestemmelser for rammeområde 0531.B8 (nordligst) ønskes reduceret
fra 4 etager / 16 meter til 3 etager / 11 meter.
c) De nye og justerede rammer i nordlige del af
Nr. Bjert bør indeholde supplerende bestemmelser om sikring og fremme af natur omkring og mellem bebyggelserne.
d) Fremtidige bebyggelse inden for rammeområde 0531.B2 (mod øst – ”Børstefabrikken”),
bør så vidt muligt betjenes af en kommende
omfartsvej.
e) Fremtidig bebyggelse på arealer nord for
Drejensvej (0523.B1) ønskes udviklet i form
af ”lommer” og med en integreret grøn
struktur, svarende til området syd for Drejensvej. Ift. fremtidig trafikal afvikling gøres
opmærksom på, at der køres stærkt på Drejensvej.

Se vurdering af bemærkninger ”vedr. byudvikling og øget trafikbelastning” ovenfor (dvs. øvrige bemærkninger fra beboere mv. i området),
samt konkrete vurderinger herunder.

fører til ændringer i kommuneplanen.

Ad b) Maksimal etage- og bygningshøjde i rammeområde 0531.B8
Kolding Kommune har vurderet at landskabet i
området har en karakter, hvor det er muligt at
indpasse et byggeri i 4 etager. En fremtidig bebyggelse på arealerne vil samtidig udgøre den
bymæssige karakter ud til en mulig kommende
omfartsvej. Dermed vil nuværende bestemmelser give mulighed for, med bebyggelsens højde
og placering, at overholde de nødvendige støjgrænser for opholdsarealer inde i området.
Fordeling af boligtypologier (åben-lav, tæt-lav og
etageboliger) samt placering af disse vil blive defineret nærmere i forbindelse med udarbejdelse
af en lokalplan for området. I den sammenhæng
vil der samtidig blive taget stilling til bebyggelsens karakter i øvrigt, ligesom det vil blive redegjort for varetagelse af landskabsinteresser i
området.
Ad c) Supplerende rammebestemmelser for
nordlige del af Nr. Bjert for sikring af grøn struktur
Det er ikke kommunens praksis, at sådanne bestemmelser indgår i kommuneplanens specifikke
rammer. I øvrigt kan henvises til kommuneplanens generelle bestemmelser, herunder vedrørende Grønne områder, samt bestemmelser i
henhold til anvendelseskategorier.
En grøn struktur i de kommende boligområder vil
derimod blive konkretiseret i forbindelse med lokalplanlægning for området.
Ad d) Vejbetjening af bebyggelse i rammeområde 0523.B1 - Børstefabrikken
Lokalplanlægning er igangsat og pågår, og ved
politisk behandling i januar 2021 blev blandt andet godkendt vejbetjening af området fra Nr.
Bjertvej.
Ad e) fremtidig bebyggelse nord for Drejensvej
Se vurdering af bemærkninger ”Vedr. ny byudvikling og natur” ovenfor (dvs. ift. øvrige bemærkninger fra beboere mv. i området).

Trafikafvikling og letbane Eltang-Vamdrup
Lokalrådet påpeger at lokalområdet er knopskudt og
udbygget over mange årtier – herunder med det til
følge, at den trafikale infrastruktur ikke tilsvarende
er tilpasset.
I den sammenhæng peger rådet bl.a. på behov for
en omfartsvej og udbygning af fortove og cykelstier.
Lokalrådet foreslår, at der etableres en letbaneforbindelse på det eksisterende jernbanenet, så der
skabes forbindelser mellem Eltang, Nr. Bjert, Strandhuse, Kolding Havn, Kolding station, Seest, Ejstrup,
Lunderskov, Nagbøl og Vamdrup. Med tiltaget forventes det muligt at flytte en del af privatbilismen
over i den kollektive trafik.

Bemærkninger vedr. omfartsvej og udbygning af
fortove og cykelstier tages til efterretning.
Vedr. letbane
Banenettet forvaltes af Banedanmark, og her er
ingen planer om stille banenettet til rådighed for
letbanebetjening af kommunens forskellige områder og bysamfund.
Idéen tages til efterretning.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Klima og miljø
Lokalrådet foreslår i sine bemærkninger en række tiltag, der vurderes at kunne reducere en negativ påvirkning af klimaet. Bl.a. foreslås det at der placeres
en tredje genbrugsplads i byen, beliggende i den østlige del af byen, og måske som en del af erhvervsområdet ved Profilvej. Det vurderes at kunne reducere mængden af trafik.

Idéen tages til efterretning.
Der er pt. ikke planer om etablering af en ny
genbrugsplads.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Stier
Lokalrådet opfordrer til at man yderligere udbygger
muligheder for både for gående og cyklende, herunder med stier langs fjorden helt ud til Houens Odde,
og stier i de grønne områder ned til og rundt om Eltang Vig til Houens Odde.

Forvaltningen arbejder i samarbejde med Kolding Egnens Idrætsefterskole og spejdercentret
om, at etablere en sti fra Lyshøj Allé, over Drejens til Houens Odde. Lokalrådet i Nr. Bjert,
Strandhuse og Drejens støtter projektet ved at
snakke med berørte lodsejere

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Der arbejdes alene med en rekreativ sti for gående, 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 udfordringer, herunder med passage ved Eltang Vig.
Lodsejere er orienteret om det pågældende udviklingsprojekt, men der foreligger endnu ikke en
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konkret linjeføring, som vil kunne give mening at
vise på kort i kommuneplanen.
Blå metropol og en tredje lillebæltsforbindelse
som vækstakse
Lokalrådet foreslår, at samarbejdet omkring Naturpark 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 (Middelfart).
Forbindelsen foreslås etableret som led i en ny letbanebetjening mellem Kolding, Middelfart og Fredericia. Endvidere foreslår lokalrådet forbindelsens vejanlæg etableret, så den kobler sig til ny motorvejstilslutning syd for Vonsild samt til en ny Hærvejsmotorvej.
Lokalrådet ser, at de nævnte tiltag, ud over at skabe
endnu bedre vækstmuligheder i området, vil aflaste
de nuværende forbindelser, så person- og godstransport føres syd om Middelfart, Fredericia og Kolding.

Der er ikke vurderet specifikt på idéen, men den
er taget til efterretning.
De foreslåede tiltag nødvendiggør væsentlige
statslige investeringer, hvor der i henhold til
vanlig praksis vil skulle vurderes på de samfundsmæssige gevinster.
Kolding Kommune vil kunne søge indflydelse på
fremtidige store anlægsinvesteringer, og samtidig stå stærkere ved at stå sammen med andre
kommuner og samfundsaktører.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

I den forbindelse kan henvises til kommuneplan
2021 for Trekantområdets kommuner. Heraf
fremgår blandt andet følgende ift. mulige løsninger på fremkommelighed og de trafikale problemer i Trekantområdet:
”Trafikken over Lillebælt stiger væsentligt hurtigere end hidtil antaget, og allerede omkring
2025 vil der være kritisk trængsel med hyppig
kødannelse og trafiknedbrud. Den mest hensigtsmæssige måde at løse denne trængsel på vil
være etablering af en ny parallelforbindelse over
Lillebælt, og derfor vil kommunerne arbejde for,
at staten hurtigst muligt sætter en VVM-proces i
gang.”
Ovenstående repræsenterer Trekant-kommunernes fælles ståsted, og der er ikke i øvrigt fremsat
noget fælles oplæg fx om linjeføringen af en sådan parallel forbindelse.
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Vester Nebel

Inge Marie og Carsten
Hansen
Koldingvej 83, Vester Nebel

Vedr. nyt byudviklingsområde i Vester Nebel,
øst for Koldingvej
Husstanden ønsker ikke, at der skal udbygges så
langt mod syd i Vester Nebel. Udvidelsen af rammeområde 0643.B1 til boligformål vil øst for Koldingvej
medføre, at grænsen for byudviklingsområdet og
dermed fremtidig byzone ligger umiddelbart nord for
deres bolig.
Skulle byrådet alligevel beslutte sig for at fastholde
udlægget, ønskes fremtidig bebyggelse indpasset i
området.
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Dalby

Louise Støjer
Dalby

Kommuneplanens udvidelse af rammeområdet,
som omfatter en del af indsigers ejendom, er afgrænset med henblik på at se udbygningen af
Vester Nebel i en helhed.
Kommuneplanens udlæg af arealet til boligområde medfører ikke i sig selv en handlepligt eller
at området udvikles og bebygges. Grundejerne
har derfor stor indflydelse på hvornår og hvordan det udlagte areal evt. udvikles eller sælges
og hvordan et evt. fremtidigt boligområde udformes.

Desuden ønskes en drøftelse med Kolding Kommune
om, hvordan fremtidig landbrugsdyrkning i området
kan ske, under de vilkår at området vil medvirke en
øget befolkning i lokalsamfundet.

Kolding Kommune indgår gerne i dialog om de
fremtidige muligheder i området, når en evt. udvikling af arealerne bliver aktuel.

Ønsker ikke nyt lokalcenter i Dalby
Borgeren giver i sine bemærkninger udtryk for, at
hun ikke ønsker et lokalcenter eller dagligvarebutik i
området.

Det er formålet med kommunens detailhandelsplanlægning at sikre en god forsyning af dagligvarebutikker i de enkelte bydele og sikre god tilgængelighed for alle trafikarter. Det vurderes
derfor hensigtsmæssig at sikre mulighed for et
lokalcenter i Dalby, som i dag ligger i et afstand
på ca. 1,5 km (den nordlige del) – 2,5 km (den
sydlige del) til nærmeste indkøbsmuligheder.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Desuden skal det bemærkes, at kommuneplanens udlæg til lokalcenter giver mulighed for lokalplanlægning ikke alene til detailhandel, men
også andre centerfunktioner, som f.eks. el-ladestationer, sundhedsservice mv.
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Olav H. Jørgensen
På vegne af Grundejerforeningen Idylvænget (kasserer i foreningen)

Trafiksikkerhed for gående og cyklende ved nyt
byudviklingsområde ved Idyl
Kasseren bemærker på grundejerforeningens vegne,
at det under de nuværende forhold ikke opleves
trygt og sikkert at færdes for cyklende og gående i
området. Det gælder særligt ift. de eksisterende
krydsningsmuligheder på Idyl, hvor bl.a. skoleelever
bevæger sig mellem Dalby skole og boligområderne
på den modsatte side af Idyl.
I bemærkningerne fremhæves bl.a. kendskab til et
antal nærved-ulykker for såvel cyklende børn som
voksne i rundkørslen ved Idylvængets udkørsel. Ved
krydsningen længere mod vest, og dermed tættere
på skolen, opleves det at der ofte er biler der ikke
holder tilbage for de krydsende børn og andre bløde
trafikanter.
Alt i alt opleves det, at der er en masse farlige situationer i trafikken, og det er grundejerforeningens bekymring, at trafikken i området øges ved en udbygning med boliger og dagligvarebutik øst for Idylvænget, og med risiko for endnu flere farlige situationer i
trafikken.

29

Kolding Kommune tager bemærkningerne til efterretning.
Forvaltningen kan desuden bemærke at kommunen gennem flere år har haft løbende dialog med
skolen og i enkelte tilfælde med de nærmestliggende grundejerforeninger om skolevejene. Dialogen har resulteret i gennemførelse af flere tiltag til sikring af de lette trafikanters færden
til/fra skole. Her kan f.eks. nævnes:
•
spærring af Dalbyvej ved Idyl for al biltrafik
•
belyst krydsningshelle og bump på Idyl
•
forlængelse af separat sti fra Goldbæk
Allé/-parken frem til skolen
Forvaltningen vil forventeligt i 2022 i dialog med
skolens nye ledelse vurdere, om der er behov for
yderligere tiltag i området.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Nr.

Afsender

Resumé

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)

Med bemærkningerne opfordres kommunen derfor
på det kraftigste til, at trafiksikkerheden for bløde
trafikanter på Idyl og de nødvendige afledte fysiske
tiltag, får lige så høj prioritet og bevågenhed som
selve planlægningen for en ny bebyggelse.
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Beboere på Idylvænget
og andre adresser i
Dalby
Fremsendt ved Lennart
Lund

Vedr. lokalcenter ved Idyl i Dalby
55 beboere på Idylvænget i Dalby har skrevet under
på indsigelse mod udlæg af nyt lokalcenter ved Idyl.
Det fremsendte består af et høringsbrev omfattende
medunderskrivere og vedlagt bilag vedr. tolkning af
lokalcenter, landskabsforhold, samt nuværende beboeres forventninger til udvikling i området.
Desuden er vedlagt en kopi af en digital underskriftsindsamling med 49 beboere i Dalby-området, der ønsker udarbejdet en miljørapport, der omfatter mere
detaljeret viden om udlæggets afledte miljøpåvirkning ift. støj, trafik m.m. Fokus er her bl.a. på at
sikre en sikker skolevej.
I det følgende gives alene resumé af bemærkningerne fra det fælles høringsbrev, mens der henvises
til dagsordenspunktets bilag omfattende de konkrete
fremsendte bemærkninger i høringsperioden, for indsigt i bilag til høringsbrevet og de enkelte beboeres
argumenter for at skrive under.
Beboerne anfører, at der, af hensyn til landskabskvaliteter, nuværende beboeres udsigt til omgivende
landskab, og for at undgå indbliksgener fra nye boliger i det nye udlæg, alene muliggøres byggeri i 1½
etage og ikke 2 etager. Beboerne ønsker byggelinjer
og byggehøjder svarende til, hvad der gælder i lokalplanen for Idylvænget.
Beboerne tager afstand fra, at der i det nye udlæg
etableres mere end en dagligvarebutik på 1.200 kvm
og beliggende med afstand til eksisterende boliger
på Idylvænget og hvor støj og trafik håndteres efter
gældende standarder og normer, og til mindst mulig
gene for beboere i området.
Beboerne opfordrer generelt til, at det ift. rammeområde 1018.C1 præciseres, hvilke arealer der er til boliger samt hvilke der er til butiksformål. Butikken ønskes placeret længst mod øst, og med størst mulig
afstand til eksisterende beboelse.
Beboerne henstiller til, at udlæg af lokalcenter i kommuneplanen alene foretages, såfremt der sker en
yderligere detaljering af projektet. Der gives udtryk
for, at det kan være svært at danne sig et mere konkret indtryk af planerne for udvikling af arealerne,
uden at der foreligger en højere detaljeringsgrad.
Der foreslås også en alternativ placering af lokalcentret, direkte ved rundkørslen Idyl–Skamlingvejen.
Beboerne udtrykker bekymring for at yderligere udbygning i området vil have negativ påvirkning på den
trafikale situation på Idyl og omkring Dalby skole. I
den sammenhæng beskrives i høringsbrevet nogle
ønsker til konkrete løsningsforslag til at forbedre trafiksikkerheden. Her foreslås bl.a. en tunnel under
Idyl ved busstoppested ved skolen. Desuden foreslås
en forlængelse af cykelsti med fortov fra rundkørsel
ved Idylvænget i Dalby til rundkørsel ved Skamlingvejen, samt fartdæmpende foranstaltninger omkring
byskiltet så hastigheden mellem denne og rundkørslen ved Idylvænget – og dermed inden for bymæssig
bebyggelse - dæmpes. En sådan hastighedsdæmpende foranstaltning og mere trafiksikker løsning bør
i øvrigt følge en udvidelse af byen med lokalcenteret
mod øst.

Vedr. placering af lokalcenter - dagligvarer
Det er formålet med kommunens detailhandelsplanlægning at sikre en god forsyning af dagligvarebutikker i de enkelte bydele og sikre god tilgængelighed for alle trafikarter. Det vurderes
derfor hensigtsmæssig at sikre mulighed for et
lokalcenter i Dalby, som i dag ligger i et afstand
på ca. 1,5 km (den nordlige del) – 2,5 km (den
sydlige del) til nærmeste indkøbsmuligheder.
Desuden skal det bemærkes, at kommuneplanens udlæg til lokalcenter giver mulighed for lokalplanlægning ikke alene til detailhandel, men
også andre centerfunktioner, som f.eks. el-ladestationer, sundhedsservice mv.
Kolding Kommune har i Kommuneplan 20212033 revideret udpegningerne af bevaringsværdige landskaber på baggrund af en ny landskabskortlægning foretaget i perioden 2019-2021.
Som følge af den nye viden kortlægningen har
givet, er afgrænsningen af de bevaringsværdige
landskaber mange steder tilpasset og præciseret. Rammeområde 1018.C1 er afgrænset under
hensyn til landskabets karakter, værdier og sårbarhed, og omfatter ikke bevaringsværdige landskaber. Herunder er der taget hensyn til det bevaringsværdige landskab i Sdr. Bjert-dalen, idet
rammeområdet er trukket tilbage fra overkanten
af dalsiden, og det rekreative rammeområde
1018.G2 er udlagt mellem dalen og den mulige
bebyggelse. Mod øst følger rammeområdets afgrænsning et levende hegn, som vil afskærme
bebyggelsen mod øst. Hensynet til det bevaringsværdige landskab skal fortsat varetages ved
lokalplanlægning, hvor der kan fastsættes mere
konkrete bestemmelser.
Rammeområdet ligger i udkanten af det udpegede geologiske beskyttelsesområde omkring
Sdr. Bjert-dalen. De geologiske udpegninger er
ikke revideret med denne kommuneplan. Det
vurderes, at den geologiske værdi i området er
knyttet til oplevelsen af dalens oprindelse som
tunneldal, som kan være sårbar overfor ændringer eller sløring af dalens terrænformer. Bebyggelse inden for rammeområde 1018.C1, som er
beliggende ovenfor og let tilbagetrukket fra dalsiden, vurderes ikke at påvirke de geologiske
værdier væsentligt.

Følgende ændringsforslag indstilles:
Den samlede udbygningsramme
til detailhandel i
lokalcenter Idyl,
rammeområde
1018.C1 reduceres fra 3.000 m2
til 1.600 m2 (svarende til f.eks. en
dagligvarebutik
og en bager) og
mulighed for udvalgsvarer udgår.
Den samlede udbygningsramme
til detailhandel i
lokalcenter Lindgård, rammeområde 1031.C1 forøges tilsvarende
med 1.400 m2 til
samlet 3.000 m2.
Eventuel geografisk udvidelse af
kommuneplanens
udlæg til lokalcenter Lindgård
vil efter behov
ske i forbindelse
med konkret
planlægning for
lokalcenteret.
Derudover anbefales ikke yderligere ændringer
på baggrund af
de konkrete bemærkninger.
(ønske imødekommet delvist)

Den i høringssvaret foreslåede alternative placering af lokalcentret er ikke mulig på grund af
ovennævnte modhensyn – landskabelige og geologiske værdier i Sdr. Bjert-dalen, og fordi nye
byudviklingsarealer jf. planloven skal udlægges i
direkte tilknytning til eksisterende bysamfund.
Vedr. bemærkninger om bygningshøjde mv.
En del af de indsendte ønsker (områdets indretning, boligtyper, begrænsning af bygningshøjde
og etageantal til 1½ etage, udsigtsforhold, forebyggelse af indbliksgener og støjgener i forbindelse med butikkers varelevering mm.) vedrører
en detaljeringsgrad, som ikke svarer til kommuneplanens typiske indhold, men bliver aktuel i
forbindelse med lokalplanlægning for området.
Der bliver vurderet på ovennævnte forhold og
miljøpåvirkninger i forbindelse med den kommende lokalplanlægning.
Der er i Kolding Kommune ikke praksis for at begrænse højden under 2 etager i kommuneplanen, men først ved konkret lokalplanlægning,
hvor Bygningsreglementets byggeret til 2 etager
kun begrænses, når der er nogle meget tungvejende hensyn, som dukker op i lokalplanarbejdet. Det skal bemærkes, at der i lokalplanlægningen også vil være mulighed for differentiering
af bygningshøjder og etageantal inden for lokalcenterområdet.
Vedr. bemærkninger om trafiksikkerhed
Se vurdering af bemærkninger ovenfor.
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Sdr. Bjert

Familien Skaanes
Ved Gustav Skaanes

Trafik ifm. ændring fra erhvervs- til boligformål
i Sdr. Bjert (rammeområde 0911.B5)
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Det fremgår af rammebestemmelser i Forslag til
kommuneplan 2021-2033, at vejadgang til bolig-

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke

Nr.
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Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)
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Gammelgårdsvej, Sdr.
Bjert

Familien påpeger at Gammelgårdsvej, der munder
ud på Eegsvej umiddelbart øst for det fremtidige boligområde, er en smal vej der i forvejen er trafikbelastet.
Ved udvikling af det nye boligområde bør derfor findes en løsning, så vejen ikke belastes yderligere.
Det foreslås at dette sikres ved at spærre vejen.

området skal ske fra Stenderupvej. Derfor forventes der ikke yderligere trafikbelastning af
Gammelgårdsvej i forbindelse med udvikling af
boligområdet.

fører til ændringer i kommuneplanen.

John og Britt Frederiksen
Stenderupvej 32, Sdr.
Bjert

Vedr. nyt boligområde i Sdr. Bjert
Husstanden ærgrer sig over, at det område de bor i,
vil få mere karakter af et villakvarter. De er bekymret for at konvertering af det nuværende udlæg til
erhvervsformål medfører, at det bliver vanskeligt at
udvikle erhvervslivet på Stenderuphalvøen. Borgerne
fremhæver at de nuværende forhold, hvor der er
mulighed for at bo og arbejde i Sdr. Bjert, og hvor
byen er levende og omfatter flere forskellige byfunktioner, ændrer sig i retning af et mere monofunktionelt byområde (dvs. en soveby). De argumenterer
samtidig at konsekvensen kan være, at folk får længere transport mellem hjem og arbejde, hvilket igen
kan have negativ indvirkning på klimaet.

Lokalplan 0911-44 Ved Eegsvej – et erhvervsområde har været stort set uudnyttet siden
2007. Virksomheders interesse for at realisere
erhvervsområdet vurderes derfor meget begrænset. Opmærksomheden henledes samtidig
på, at der i kommuneplanen fastholdes erhvervsarealer umiddelbart syd for.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Skulle byrådet alligevel prioritere at udvikle det pågældende areal til boligområde, er det borgernes
klare ønske, at der alene bebygges med boliger i én
etage. Desuden ønskes det, at de nuværende beboere nord for arealet – dvs. beliggende op til Stenderupvej, inkl. borgerne selv - får mulighed for at erhverve sig et areal i forlængelse af deres grunde, så
der kan etableres en afstand mellem nuværende bebyggelse og det kommende boligområde. Samtidig
frabeder de, at der etableres et højt beplantningsbælte op ad deres grunde, hvilket vil kaste skygger
ind over deres ejendomme. I den forbindelse henvises til ny lejeboligbebyggelse, etableret længere mod
øst ad Stenderupvej, hvor en gårdejendom bliver
omdannet til boligbebyggelse.
Tilsvarende ønsker de ikke, at der op ad deres baghaver etableres et stinet, hvor trafikken vil forstyrre
deres oplevelse af, at bo ugeneret.
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FL Plast
Stenderupvej 32, Sdr.
Bjert

Der er i Kolding Kommune ikke praksis for at begrænse højden i kommuneplanen, men først ved
konkret lokalplanlægning, hvor Bygningsreglementets byggeret til 2 etager kun begrænses,
når der er nogle meget tungvejende hensyn,
som dukker op i lokalplanarbejdet.
Eventuel begrænsning af bygningshøjde til én
etage bliver vurderet i forbindelse med lokalplanlægning for området. Ved opstarten af lokalplanen forventes bygningshøjden at blive begrænset til én etage.
I forhold til eventuel tilkøb af arealer henviser
kommunen til lodsejere. Henvendelse til denne
og evt. aftale med lodsejer bør ske inden vedtagelse af forslag til lokalplan for området. Derved
er det muligt at tage højde for eventuelle privat
retlige aftaler i den kommende lokalplanlægning.
Anvendelse og fremtræden af arealer beliggende
i området vil blive beskrevet i den kommende lokalplan. Ved opstarten af lokalplanen forventes
der ikke høj beplantningsbælte eller stinet langs
den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.
På en mindre strækning mod de eksisterende
boliger forventes en støjafskærmning, som vil
blive nærmere belyst i det kommende forslag til
lokalplanen.

Vedr. nyt boligområde i Sdr. Bjert
Virksomheden er bekymret for, at en kommende boligudbygning syd for deres erhvervsejendom, kan
komme til at begrænse deres udviklingsmuligheder.

Afgrænsning af det foreslåede rammeområde til
boligformål svarer i nord til det tidligere rammeområde til erhvervsformål og til gældende lokalplan for området.

Ejeren udtrykker samtidig en skepsis ift., at der
skulle være behov for de påtænkte boliger, og at
kommunen efter hans opfattelse ikke sikrer plads til
nye små virksomheder. Ejeren udtrykker at såfremt
hans virksomhed får behov for at udvide, og det ikke
er muligt på stedet, kan han være nødsaget til at
flytte den og måske til en beliggeenhed i en anden
kommune.

På baggrund af høringssvaret er det forvaltningens anbefaling at fastholde erhvervsanvendelse
på virksomhedens arealer, som hidtil lå i erhvervsområdet og udlægge virksomhedens tilkøbte arealer mod vest til erhvervsformål.

Skulle byrådet alligevel prioritere at udvikle det pågældende areal til boligområde, er det virksomhedsejerens klare ønske, at der alene bebygges med boliger i én etage. Desuden er det et konkret ønske, at
der i planlægningen reserveres et areal mod vest ift.
virksomhedens beliggenhed, til at muliggøre en
fremtidig udvidelse af virksomheden.
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Rammeområdet
0911.E1 fra Kommuneplan 20172029 fastholdes
for virksomhedens arealer og
rammeområde
0911.B5 foreslået
i Forslag til Kommuneplan 20212033 reduceres
tilsvarende.
(ønske imødekommet delvist)

Med henvisning til den gældende lokalplan for området til anvendelse som erhvervsformål, opfordrer
ejeren til, at der anvendes den omvendte logik ift. at
værne virksomheden mod krav og følsomhed afledt
af en kommende boligbebyggelse. I den forbindelse
opfordrer virksomheden til, at der etableres et 20
meter grønt bælte mellem virksomhed og en kommende boligbebyggelse.
Sidst påpeger virksomhedsejeren, at den gældende
ramme til erhvervsformål, ikke bør afgrænses tilsvarende ved en fremtidig anvendelse til boligformål. En
del af virksomhedens eksisterende bygninger er beliggende inden for det pågældende rammeområde,
og arealet her ønskes fortsat at kunne anvendes til
erhvervsformål.

Følgende ændringsforslag indstilles:

Udsnit af rammekort i Kommuneplan 2017-2029.

Nr.

Afsender

Resumé

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)

Udsnit af rammekort i Forslag til kommuneplan 20212033.

Ændringsforslag i forhold til rammekort i Forslag til
Kommuneplan 2021-2033. Med blåt omrids vises et
rammeområde til erhvervsformål med bebyggelsesregulerende bestemmelser som i det hidtidige rammeområde 0911.E1.

Lokalplan 0911-44 Ved Eegsvej – et erhvervsområde har været stort set uudnyttet siden
2007. Andre virksomheders interesse for at realisere erhvervsområdet vurderes derfor meget begrænset. Opmærksomheden henledes samtidig
på, at der i kommuneplanen fastholdes erhvervsarealer umiddelbart syd for.
Der er i Kolding Kommune ikke praksis for at begrænse højden i kommuneplanen, men først ved
konkret lokalplanlægning, hvor Bygningsreglementets byggeret til 2 etager kun begrænses,
når der er nogle meget tungvejende hensyn,
som dukker op i lokalplanarbejdet.
Eventuel begrænsning af bygningshøjde til én
etage bliver vurderet i forbindelse med lokalplanlægning for området. Ved opstarten af lokalplanen forventes bygningshøjden at blive begrænset til én etage.
Den kommende lokalplan forventes at sikre
(gennem krav om realisering af støjafskærmning), at virksomheden ikke pålægges skærpede
miljøkrav som følge af realisering af boligområdet.
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Anni og Jan Almind
Patrzalek
Stenderupvej 40, Sdr.
Bjert

Vedr. nyt boligområde i Sdr. Bjert
Husstanden bemærker at den ikke ønsker at der sker
en udvikling af boligbebyggelse syd for deres bopæl
på det rammeområde, der konverteres fra erhvervsformål til boligformål (rammeområde 0911.B5).
Borgerne argumentere med, at de mener, at en sådan udvikling vil have negative konsekvenser for deres boligejendom ift. at forringe naturen og miljøet
umiddelbart omkring boligen, samt at der ikke vil
være det samme niveau af trafiksikkerhed i området.
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Lokalplan 0911-44 Ved Eegsvej – et erhvervsområde har været stort set uudnyttet siden
2007. Virksomheders interesse for at realisere
erhvervsområdet vurderes derfor meget begrænset. Opmærksomheden henledes samtidig
på, at der i kommuneplanen fastholdes erhvervsarealer umiddelbart syd for.
Miljøpåvirkning som følge af ændring af kommuneplanens udlæg fra erhvervsområde til bolig-

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Nr.

Afsender

Resumé

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)

Dertil kommer, at der inden for et større område vil
være en negativ påvirkning af natur og dyreliv, herunder ift. hvad der opleves omkring, og på grund af,
det nuværende regnvandsbassin med beplantning
inde i rammeområdet.
Skulle byrådet alligevel prioritere at udvikle det pågældende areal til boligområde, er det borgernes
klare ønske, at der alene bebygges med boliger i én
etage.
Hvor den nuværende lokalplanlægning for erhvervsformål omfatter et 20 meter bælte mellem eksisterende boliger og fremtidig anvendelse, ønskes denne
zone udvidet til 40 meter bredt bælte med tæt lav,
frodig bevoksning, og uden offentlig adgang her.
Sidst udbeder borgerne sig, at vejadgangen til det
nye boligområde sker fra Stenderupvej (nordfra til
det fremtidige boligområde), og at stier og veje ikke
sker til/fra Eegsvej (øst for boligområdet).
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Mette og Sonny Pagh
Stenderupvej 38, Sdr.
Bjert

Anvendelse og fremtræden af arealer beliggende
i området vil blive beskrevet i den kommende lokalplan. Ved opstarten af lokalplanen forventes
der ikke høj beplantningsbælte eller stinet langs
den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.
På en mindre strækning mod de eksisterende
boliger forventes en støjafskærmning, som vil
blive nærmere belyst i det kommende forslag til
lokalplanen.

Vedr. nyt boligområde i Sdr. Bjert
Husstanden udtrykker bekymring om, at en fremtidig
anvendelse til boligbyggeri på de arealer, hvor der
hidtil har været planlagt for erhvervsformål, vil medføre støj og nabogener for dem, fra den pågældende
fremtidige bebyggelse.

Anvendelse og fremtræden af arealer beliggende
i området vil blive beskrevet i den kommende lokalplan. Ved opstarten af lokalplanen forventes
der ikke et bredt beplantningsbælte, fordi et boligområdet ikke forventes at medføre de samme
gener, som et erhvervsområde.

Hvor den nuværende lokalplanlægning for erhvervsformål omfatter et 20 meter bælte mellem eksisterende boliger og fremtidig anvendelse, ønskes denne
zone øget til et bredere bælte, og med en tæt beplantning. Dette for at undgå og reducere indbliksgener for eksisterende bebyggelse langs Stenderupvej, fra den fremtidige bebyggelse.

Miljøpåvirkning som følge af ændring af kommuneplanens udlæg fra erhvervsområde til boligområde vurderes ikke at være væsentlig. Screening af miljøpåvirkning i forbindelse med lokalplanlægning, herunder indbliksgener og påvirkning af landskabet og dyrelivet, vil blive gennemført som en del af lokalplanarbejdet.

Desuden påpeger borgerne at det fremtidige boligområde er beliggende på en bakketop, og ligeledes
for at reducere indbliksgener samt for at bebyggelsen ikke dominerer i landskabet, ønskes denne holdt
i én etage.

Der er i Kolding Kommune ikke praksis for at begrænse højden i kommuneplanen, men først ved
konkret lokalplanlægning, hvor Bygningsreglementets byggeret til 2 etager kun begrænses,
når der er nogle meget tungvejende hensyn,
som dukker op i lokalplanarbejdet.
Eventuel begrænsning af bygningshøjde til én
etage bliver vurderet i forbindelse med lokalplanlægning for området. Ved opstarten af lokalplanen forventes bygningshøjden at blive begrænset til én etage.

Borgerne udtrykker desuden en bekymring for, at
det rige dyreliv, der blandt andet hænger sammen
med det nuværende regnvandsbassin omkranset af
beplantning samt de åbne marker, vil blive påvirket
negativt.

Kolding Karosserifabrik
Møllebakken 18-20, Bjert
Ved Helle Hjorth og Erik
Hjorth

Der er i Kolding Kommune ikke praksis for at begrænse højden i kommuneplanen, men først ved
konkret lokalplanlægning, hvor Bygningsreglementets byggeret til 2 etager kun begrænses,
når der er nogle meget tungvejende hensyn,
som dukker op i lokalplanarbejdet.
Eventuel begrænsning af bygningshøjde til én
etage bliver vurderet i forbindelse med lokalplanlægning for området. Ved opstarten af lokalplanen forventes bygningshøjden at blive begrænset til én etage.

Af brevet med husstandens med bemærkninger til
kommuneplanforslagets ændring af rammeområdets
anvendelse fremgår uddybende kommentarer og beskrivelser ift. de ovenfor anførte hovedpunkter.
Overodnet set, er borgerne skeptiske over for, at der
planlægges for en fremtidig anvendelse af arealer,
hvor de nuværende forhold omfatter væsentlig natur
og dyreliv. Borgerne ønsker derfor belyst nærmere,
hvordan den påtænkte fremtidige anvendelse vil påvirke eksisterende natur og dyreliv.

Sidst ønskes evt. cykel- og gangsti placeret sydligst i
rammeområdet til boligformål, så det samtidig vil
være tættest på den delstrækning af Eegsvej, hvor
der er fortov, og hvor vejen er bredest.
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område vurderes i sin helhed ikke at være væsentlig. For enkelte af de vurderede parametre
som Natur, Vand, Jord og Landskab, lyder den
konkrete vurdering dog at det afhænger af den
konkrete udbygning af arealet, hvorvidt der er
en miljøpåvirkning. Screening af miljøpåvirkning
i forbindelse med lokalplanlægning, herunder påvirkning af plante- og dyreliv, vil blive gennemført som en del af lokalplanarbejdet.

Vedr. nyt boligområde i Sdr. Bjert
Virksomheden er bekymret for, at en udvikling med
boligbebyggelse på naboarealerne til virksomheden,
med tiden vil føre til at virksomheden kan risikere at
blive presset ud af området, pga. øget krav til støjreduktion. Virksomheden er ligeledes bekymret for, at
denne ikke vil kunne udvide sin aktivitet grundet boligerne som nabo.
Skulle byrådet alligevel prioritere at udvikle det pågældende areal til boligområde, foreslås det at virksomhedens ejendom opkøbes for et fastsat beløb. I
den forbindelse foreslås dette tilbudte areal at kunne
anvendes til seniorbofællesskab med servicecenter,
frisør, fodpleje, cafe m.m., og hvormed der fortsat
33

Det fremgår af rammebestemmelser i Forslag til
kommuneplan 2021-2033, at vejadgang til boligområdet skal ske fra Stenderupvej. Eventuel stitilslutning til Eegsvej vil blive reguleret i den
kommende lokalplan. Ved opstarten af lokalplanen vurderes en stitilslutning til Eegsvej at være
hensigtsmæssig i forhold til at sikre en kort vej
til skole og sammenhæng med resten af landsbyen. Forvaltningen er opmærksom på, at der er
behov for forbedring af trafiksikkerheden på
Eegsvej.
Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Eventuel stitilslutning til Eegsvej vil blive reguleret i den kommende lokalplan. Ved opstarten af
lokalplanen vurderes en stitilslutning til Eegsvej
at være hensigtsmæssig i forhold til at sikre en
kort vej til skole og sammenhæng med resten af
landsbyen. Forvaltningen er opmærksom på, at
der er behov for forbedring af trafiksikkerheden
på Eegsvej.
Den kommende lokalplan forventes at sikre
(gennem krav om realisering af støjafskærmning), at virksomheden ikke pålægges skærpede
miljøkrav som følge af realisering af boligområdet.
Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at omdanne
det eksisterende erhvervsområde til andre funktioner på nuværende tidspunkt.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Nr.

Afsender

Resumé

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)

skabes arbejdspladser i kommunen / området.
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Bjert Beboerforening
Ved formand Lisbet Friche

Vedr. by- og boligudbygning i Agtrup / Sdr.
Bjert afledt af nyt boligområde 0911.B5
Beboerforeningen giver udtryk for, at den generelt
ønsker at udvikling af Agtrup / Sdr. Bjert skal ske
med afsæt i ”Helhedsplan for Agtrup – Sdr. Bjert” fra
1998. Foreningen fremhæver at den ønsker en udvikling af landsbyen, men at byen ikke udvikler sig til
en forstad. Ift. sådan en ønsket udvikling lægger beboerforeningen vægt på, at den overordnet bør ske
under hensyn til:
•
at en boligudbygning i byen sker med en
blanding af forskellige boligformer, bl.a. opleves en mangel på lejeboliger
•
landsbymiljøet, landskabet og den trafikale
infrastruktur
•
Sikring af grønne kiler
Afledt af ovenstående hensyn foreslås det at rammeområde 0911.B5 muliggør både åben-lav og tæt-lav
boligbebyggelse. Dette for at skabe variation i bebyggelsens udtryk og karakter.
Beboerforeningen foreslår desuden, at det fremtidige
boligområde i den nordlige del af området holder sig
til én etage, mens højere bebyggelse kan placeres
mod syd, men hvor de højeste dele af området bliver
friholdt for bebyggelse.
Beboerforening ønsker, at der holdes en respektafstand mellem ny bebyggelse og de eksisterende boliger beliggende op til Stenderupvej. Desuden indeholder foreningens bemærkninger ønsker til afstand, afskærmning og rekreative arealer mod hhv. syd (grøn
kile mellem fremtidig boligbebyggelse og eksisterende erhverv) og i den østlige del af området, hvor
det beskrives at der kan skabes et sammenhængende grønt område.
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Nord for Højvangen /
Almind

Det fremgår af rammebestemmelser i Forslag til
kommuneplan 2021-2033, at boligområdet skal
anvendes til haveboliger, hvilket giver både mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. I
den kommende lokalplan vil boligformer blive
defineret nærmere. Ved opstarten af lokalplanen
forventes, at der i området alene gives mulighed
for tæt-lav boligbebyggelse, men med variation i
bebyggelsens visuelle udtryk.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Ligeledes bliver områdets disponering og bygningshøjder fastlagt i den kommende lokalplan.
Ved opstarten af lokalplanen forventes bebyggelse i én etage og grønne arealer placeret centralt og sydligt i området. Denne disponering
vurderes hensigtsmæssig i forhold til landskabet
og sammenhæng med det eksisterende regnvandsbassin. Der forventes også en vis afstand
mellem ny bebyggelse og eksisterende naboboliger mod nord.

Inge Slot
Hedevej, ved Kolding

Udvikling af erhvervsområde nord for Højvangen
Borgeren giver udtryk for at føle sig stavnsbundet til
boligejendom, som familien overtog og har renoveret
siden 2013.
Borgeren stiller en række spørgsmål ift. intentioner
om og kommunens forventninger til udvikling af området.

Ejendommen er placeret i et områder, der igennem flere planperioder har været udpeget som
perspektivområde og dermed retning for byens
udvikling. I forslag til Kommuneplan 2017 blev
området forsøgt udlagt som nyt erhvervsområde, men blev frafaldet igen efter indsigelse fra
staten.
Kommunen har således forsøgt at fremrykke udviklingen af området, hvilket igen er sket ifm.
Kommuneplan 2021.
Borgeren er blevet henvist til dialog med kommunens erhvervs- og ejendomsudviklingsmedarbejdere for nærmere dialog om en udviklingshorisont.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Beboere på Hedevej,
Almind
Peter Schmidt, Hedevej
85, på vegne af Hedevej
45, 61, 62, 70, 85, 86,
94, 100 og 110

Vedr. nyt erhvervsområde ved Højvangen og
tiltag for at mindske nabogener
Beboere på Hedevej beskriver i deres bemærkninger
at de under nuværende forhold oplever en del bil- og
tung trafik på Hedevej. I den forbindelse beskrives
Hedevej som en smal vej, der tidligere var en grusvej som alene er asfalteret, men ikke i øvrigt indrettet til den mængde og type af trafik der passerer.

Oplysninger om trafikale udfordringer og gylletank tages til efterretning.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Beboerne har i de seneste år oplevet en øget trafik
på vejen, bl.a. på grund af de nye boligområde i den
vestlige del af Almind, hvor Hedevej og Vestergade
skaber en forbindelse.

Behov for ændringer på de eksisterende veje vil
blive vurderet i forbindelse med kommende lokalplanlægning for erhvervsområdet.
Ligeledes vil der ved lokalplanlægning blive vurderet på relevant omfang og karakter af erhvervsområdets afskærmning. Afhængigt at erhvervsområdets specifikke anvendelse og bebyggelsens udformning kan der være behov for forskellig afskærmning.

Samlet set opleves det at der hyppigt opstår nogle
trafikalt farlige situationer, hvor biler, tunge køretøjer, gående og løbende må undvige for hinanden.
Derfor appellerer beboerne til, at Hedevej lukkes
umiddelbart nord for det nyt erhvervsområde, for på
den måde at undgå uvedkommende trafik på strækningen af Hedevej, hvor afsenderne bor.
Desuden ønsker beboerne at der etableres et beplantningsbælte ved erhvervsområdets nordlig
grænse, således at erhvervsområdet afskærmes visuelt og støjmæssigt for området nuværende beboere. Beplantningsbæltet ønskes etableret som en del
af de første tiltag i området.
Sidst ønsker beboerne at gylletanken umiddelbart
nord for det nye erhvervsområde nedlægges. Det
ønske skal ses i sammenhæng med ønsket om, at
Hedevej lukkes og for at undgå tung trafik på den
smalle vej.
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Preben Bruun Lund og
Lise Grubbe Lund
Hedevej 134

Vedr. udvikling af nyt erhvervsområde nord for
Højvangen

34

Kort for Hedevej og øvrig vejnet i området
Der er ikke hjemmel til i kommuneplanen at regulere jordopkøb og ejerforhold. Henvendelsen
indgår i forvaltningens overvejelser om fremtidige jordopkøb med henblik på byudvikling.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke

Nr.

Afsender

Resumé

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)

Erhvervsområdet er udlagt med rækkefølgebestemmelser, og husstanden bemærker at de bor i området tiltænkt den anden af to etaper. I den forbindelse ønsker husstanden at opkøb af ejendomme i
området sker på én gang, sådan de ikke bliver påvirket af gener fra et nyt erhvervsområde, etableret inden for første etape.
I den forbindelse udbeder borgerne sig en forventet
tidsplan for udbygning af området, så de kan planlægge deres fremtidige boligsituation.
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Karen Sofie Veigaard
Vejlevej 507, Almind

Øvrige

Kresten Finnemann
Kolding Huset ApS

fører til ændringer i kommuneplanen.

Vedr. afskærmning af erhvervsområde nord for
Højvangen
Borgeren opfordrer til, at der allerede inden området
realiseres, sker en beplantning af et bælte der skærmer naboer fra det nye erhvervsområde.
Ved at etablere beplantningsbæltet tidligt vil det
have en bedre effekt fra starten.

I forbindelse med kommende lokalplanlægning
vil der blive vurderet på relevant omfang og karakter af erhvervsområdets afskærmning.

Ønske til nyt byudviklingsareal syd for Eltang
Udvikleren har fremsendt ønske til at der udlægges
yderligere arealer til byudvikling på matrikel 6c, øst
for Nr. Bjertvej modsat arealudlægget ved Eltang.

De seneste års byudvikling i tilknytning til Eltang
er sket på baggrund af mange års planlægning
og med tilhørende prioriteringer og investeringer. Arealer vest for Nr. Bjertvej, syd for Eltangvej var i amtets regionplan 2005 udpeget som
byzone. I regionplanen var der vest herfor desuden udpeget et såkaldt byudviklingsområde. Med
kommuneplan 2013 blev byudviklingsområdet
begrænset til at omfatte, hvad der i gældende
kommuneplan er udlagt som rammeområde
0541.B1. Dette havde baggrund i, at Kolding
Kommune ønskede at gå videre med konkret
planlægning for byudvikling i området.

Efter udviklerens opfattelse vil det godt 10 ha være
velegnet til en blandet bebyggelse med tæt-lav og
åben-lav bebyggelse.

Afhængigt at erhvervsområdets specifikke anvendelse og bebyggelsens udformning kan der
være behov for forskellig afskærmning.

Som optakt til den første lokalplanlægning inden
for rammeområde 0541.B1, blev der først udarbejdet en helhedsplan ”Eltang i udvikling” i 2014,
og i forlængelse heraf i 2015-2016 en lokalplan
for de nordlige arealer i udlægget. Arbejdet
skete med involvering af lokalsamfund og andre
interessenter. Udvikling af arealerne er således
sket ud fra en lang række planlægningsmæssige
overvejelser. Tilsvarende er der i 2021 udarbejdet lokalplan for de sydlige dele af udlægget /
rammeområdet.
I henhold til gældende planlov skal byudvikling
ske efter princippet indefra-og-ud, og i den sammenhæng udgør Nr. Bjertvej en naturlig grænse
mellem byzone og åben land.
Desuden er de arealer, der ønskes udlagt til byudvikling, beliggende inden for kystnærhedszonen, hvorfor der vil være behov for særlig planlægningsmæssig begrundelse for lokalisering af
et nyt byudviklingsområde.
En sådan begrundelse bør i det aktuelle tilfælde
bero på en omfattende planlægning, hvor det
godtgøres, at byen forstætter en udvikling øst
for Nr. Bjertvej – væk fra eksisterende by (Eltang) - samt at dette indgår i en mere overordnet prioritering af Kolding by og forstæders udvikling. Herunder skal også inddrages den eksisterende infrastruktur og nødvendige investeringer heri for en fremtidig udvikling i området.
Kolding Kommune har ikke pt. overvejelser om,
at byudvikle på arealer øst for Nr. Bjertvej ift. Eltang. Tilmed er de pågældende arealer beliggende ved adgangen til Houens Odde spejdercenter, hvor der er aktuelle planer om at styrke
og udvikle fritidsområdet yderligere.
Den anmodede byudvikling på de pågældende
arealer ses ikke at være muligt, endsige at være
forenelig med varetagelse af landskabsinteresser
i området generelt set, ej heller med de aktuelle
intentioner om at styrke Houens Odde som et rekreativt område.

35

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
(ønsket imødekommes ikke)

Nr.

Afsender

Resumé

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)

Lodsejers ønske til udlæg af byudviklingsområde
øst for Eltang.
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Jakob Andresen
Vejstruprød Landevej 40
Fremsendt af LIFA på
vegne af lodsejer

Vedr. udvidelse af område til Blandet Bolig og
Erhverv i Sjølund
Udvikler har fremsendt ønske om at det eksisterende
rammeområde til blandet bolig og erhverv i Sjølund,
udvides til at omfatte matrikel 66e, beliggende i den
vestlige del af byen. Udvikleren har indgået en betinget købsaftale med nuværende lodsejer.

Arealet der ønskes også at være omfattet af
rammeområde til blandet bolig og erhvervs-formål ligger i landzone. Den vestlige del af nabomatriklen 31k er tilsvarende i landzone, for de
dele der ikke er omfattet af gældende lokalplan
nr. 3.69 for Sjølund by.

Det er udviklerens ønske at der muliggøres etablering af åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse, med
maksimal bygningshøjde på 8,5 meter, på den pågældende matrikel og den tilstødende matrikel, der
allerede er omfattet af rammeområdet, og som er
beliggende ud til Sjølund Gade mod øst.
I de fremsendte bemærkninger beskrives området,
som ’en lomme’ i byen mellem vejene Sjølund Gade,
Skomagergade og Åstorpvej, og det udviklede område ønskes koblet op på det øvrige byområde ved
tilkørselsvej og stiforbindelser, så det indgår som en
integreret del af Sjølund.

Rammeområde
1331.BE1 udvides til at omfatte
matrikel 66e i
Sjølund.
(ønsket imødekommes)

Matrikel 66e tv. ønskes omfattet af ramme, så
der kan muliggøres boligbyggeri her og på matrikel 31k.

Arealernes beliggenhed i Sjølund og øvrige rammeområder.
Såfremt ønsket imødekommes, vil en udnyttelse
af arealerne til etablering af boliger forudsætte
at der udarbejdes en lokalplan. Denne vil overordnet set skulle overføre de resterende dele af
arealerne til byzone samt disponere det samlede
område inden for lokalplanafgrænsningen. For de
dele af matrikel 31k, der er omfattet af gældende lokalplan, er der mulighed for etablering
af åben-lav bebyggelse.
Matrikel 66e og nabomatriklen 31k udgør samlet
set til ca. 1 hektar, og vejadgangen må forventes at ske fra Sjølund Gade, dvs. via matrikel
31k, som udvikler også ejer.
Den umiddelbare vurdering er, at der kan etableres hensigtsmæssige adgangsforhold til Sjølund
Gade. Herunder er det vurderet, at der kan tilvejebringes de nødvendige oversigtsforhold fra
grunden, samt at der er tilstrækkelig afstand til
nærliggende kryds.
Bindinger og hensyn i området
Den nordlige del af matrikel 66 er omfattet lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder. For disse arealer gælder i udgangspunktet,
at de skal friholdes for byggeri og anlæg, som
kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau
kan genskabes. Der er ikke aktuelt intentioner
om at etablere et vådområde i form af naturgenopretning på arealerne. Skulle der opstå ønske
om naturopretningsprojekt i området, vurderes
det umiddelbart, at et sådan projekt ikke omfatter de helt bynære arealer, og dermed de matrikler det aktuelle ønske vedrører. Dertil kommer at udpegningen af lavbundsarealer, der kan
genoprettes til vådområder, omfatter arealer der
allerede er bebygget og omfattet af byzone.
Inden for såvel matrikel 66e og matrikel 31k er
der mindre udpegninger ift. risiko for oversvømmelse. Det indebærer at der ifm. konkret planlægning skal tages stilling til evt. behov for afværgeforanstaltninger ift. oversvømmelse. Udfordringerne vurderes overordnet betragtet at
kunne håndteres ved placering af bebyggelse og
evt. anden tilpasning af bebyggelsen, men det
skal vurderes nærmere ifm. konkret planlægning.
Umiddelbart nordvest for matriklen er et vandhul
desuden udpeget som §3-natur, hvorfor der er
hensyn til, at eksisterende natur skal bevares og
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søges udvidet. Hensynet indebærer endvidere, at
hvor byggeri sker op til et naturområde, skal der
etableres en fri zone mellem naturområdet og
den nye bebyggelse. Det vurderes overordnet
set at hensynet ikke er uforenelig med ønske om
bebyggelse på de ønskede nye arealer. Ifm. en
kommende konkret planlægning vil det blive afklaret nærmere, hvorvidt naturudpegninger kan
aflede nogle krav inden for lokalplanafgrænsningen.
Arealet er omfattet af kirkeomgivelser – hvilket i
øvrigt gælder hele byen og de nære omgivelser.
Inden for denne udpegning skal der ift. evt. ny
fremtidig bebyggelse tages hensyn til Sjølund
kirkes landskabelige beliggenhed, samspil med
det nære bebyggelsesmiljø og udsigten til og fra
kirke. Det skal således godtgøres, at de beskyttelsesmæssige og bevaringsmæssige interesser
ikke er tilsidesat, såfremt et areal inden for kirkeomgivelserne ønskes bebygget. Yderligere er
den sydøstlige del af matriklen omfattet af kirkebyggelinjen på 300 meter fra kirken, der indebærer en beskyttelse mod at der opføres bebyggelse over 8,5 meter, der virker skæmmende på
kirken. Karakteren på den foreslåede boligbebyggelse vurderes i udgangspunktet ikke at
være uforenelig med bevaringsmæssige interesser ift. kirken og kirkeomgivelser.
Byens prioritering ift. boligudbygning
Af Udviklingsplan for Sjølund fra 2008, fremgår
lokalsamfundets daværende ønsker til, hvor i
byen det var ønsket, at der bliver etableret nye
boliger. I udviklingsplanen peges der ikke på nye
boliger i det område, hvor udvikler har ønsker til
at etablere boliger. I udviklingsplanen peges i
stedet på udnyttelse af lokalplanens muligheder i
det udlagte boligområde omkring Sydbanen
(nordøst i Sjølund), foruden at der er fremsat
ønsker til nye boligudlæg hhv. syd og nord for
Skamlingvejen, samt nord for byen på den østlige side af Gammelmosevej. For boligområdet
ved Sydbanen pågår der aktuelt lokalplanlægning der vil muliggøre tæt-lav boliger på de ubebyggede grunde (ca. halvdelen af udstykningen).
Tillæg til lokalplan forventes vedtaget inden
2022.
Sjølund er lokalby og har både offentlig og privat
serviceforsyning i form af bl.a. skole og dagligvarebutik.
Samlet vurdering
Samlet set vurderes det, at der er grundlag for
at kunne imødekomme ønsket. Nogle af de påpegede forhold vil skulle afklares og løses ifm.
efterfølgende konkret planlægning, men den
samlede planmæssige vurdering er, at det vil
kunne håndteres.
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Lokalrådet for Fynslund
Heidi Cenia Andersen på
vegne af lokalrådet

Vedr. udvikling i Jordrup og i landzone
Lokalrådet har fremsendt sine bemærkninger, der
med overskriften ”vi vil udvikling – ikke afvikling”
samtidig giver udtryk for en opfattelse af, at området
ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed og ikke er
givet de nødvendige udviklingsmuligheder.
De fremsendte bemærkninger har karakter af en folder med fotos fra området samt luftfoto, der bl.a. viser beliggenhed af landsbyer, bebyggelser og offentlige servicefaciliteter i området.
Bemærkningerne består af følgende bemærkninger
og ønsker – beskrevet herunder med afsæt i de originale overskrifter:
•
Nye udstykninger
Lokalrådet ønsker nye udstykninger i tilknytning
til Jordrup, og gerne så byen kan vokse sammen
med Fynslund, hvor skolen m.m. er beliggende.
Der ønskes etableret kommunale byggegrunde,
enten langs Hovedgaden, enten vest for vejen
(syd for rideskolen) eller øst for vejen (dvs. syd
for Kløvervej). Ift. sidstnævnte bemærkes det, at
det vil kunne muliggøre ca. 25-30 nye parcelhusgrunde, og give mulighed for etablering af endnu
et stræk af Troldhedestien.
•

Fra byggegrunde til grønt område
Det bemærkes at fire kommunale byggegrunde i
Jordrup ikke er attraktive. Derfor er det lokalrådets ønske, at byggegrundenes pris sættes ned,
eller at de udlagte arealer til boligformål istedet
omdannes til et grønt rekreativt område.
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Planloven giver ikke ubegrænsede muligheder for
at udlægge areal til byudvikling, herunder til boliger. Der kræves en redegørelse for rummeligheden i allerede udlagte arealer og for kommunens
reelle arealbehov inden for planperioden. Der er
derfor altid tale om en prioritering af, hvor der er
størst behov for nye arealudlæg.
I Jordrup er der i 2015 udlagt nye arealer til boligområde og udarbejdet en lokalplan, som giver
mulighed for at udstykke boliggrunde i den sydlige og sydøstlige del af Jordrup. Der er fortsat
flere ledige byggegrunde både i den private og i
den kommunale udstykning øst for Hovedgaden.
Derfor vurderes der ikke umiddelbart at være et
aktuelt behov for yderligere byudvikling.
Den kommunale udstykning ved Kærvænget er
byggemodnet og en af de fire grunde er solgt og
bebygget. Der findes allerede grønne opholdsarealer i området. Det vurderes derfor ikke relevant
at omdanne de salgsklare byggegrunde til grønt
rekreativt område.
De kommunale byggegrunde prissættes i forhold
til markedsprisen.
Vest for hovedgaden, hvor der i dag ligger en rideskole giver kommuneplanen og lokalplanen
også mulighed for at udstykke boliggrunde. Udstykningsplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra grundejer i forbindelse med lokalplanens
udarbejdelse, men er ikke efterfølgende realiseret. Kommuneplanen og lokalplanen medfører
ikke en handlepligt, og der er således ingen hindring for fortsat at drive rideskolen.

Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.
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•

Rideskolen i Jordrup er et aktiv
På baggrund af den nuværende planlægning, oplever lokalrådet alene at der er mulighed for udvikling i byzonen ved, at rideskolen i Jordrup omdannes til boligområde. Lokalrådet understreger i
den sammenhæng at rideskolen et stort aktiv for
området, og boligudvikling i området ikke må afhænge af en løsningsmulighed som denne.

•

Huludfyldning i landzone
Lokalrådet ønsker, at der skal åbnes mere op for
huludfyldning i områdets små landsbyer og bebyggelser, men også i landzone mere generelt.
Lokalrådets ønske fremsættes med henvisning
til, hvad der formuleres som en stigende tendens
i form af, at flere ønsker at bo på landet. Derfor
bør kommunen åbne mere op for, at der kan tillades nyt boligbyggeri og tilbygning i tilknytning
til eksisterende ejendomme i landzone.
I bemærkningerne beskrives et konkret eksempel fra Vrå, hvor Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget
gav en landzonetilladelse, på trods af forvaltningens anbefaling om et afslag. Med dette som eksempel opfordrer lokalrådet til, at Kolding Kommune bør udbrede muligheden for at anvende
”huludfyldning” fra alene at være i de afgrænsede landsbyer, til også at omfatte alle steder i
det åbne land og hvor det er relevant. I den
sammenhæng argumenterer lokalrådet at de
små, gamle landsbyer allerede er forsynet med
en infrastruktur i form af kloakering, vejnet, el
og fibernet. Desuden fremhæves varmepumpeløsning, så nye boliger ikke har behov for varmeløsning ved hjælp af fossil brændsel. Sidst fremhæves det at strukturændringer i landbruget har
medført, at husdyrproduktion begrænser sig til
bedrifter, hvor lokalrådet vurderer, at det vil
være overkommeligt på forhånd at forhøre sig
hos disse, i forbindelse med ønsket om udstykning af byggegrunde i de små landsbyer. Eksempler på sådanne små landsbyer beskrives i bemærkningerne som Lejrskov, Egholt, Ferup, Gelballe samt allerede nævnte Vrå.
Lokalrådet ønsker at den nævnte udvidede mulighed skal indarbejdes i kommuneplanen, og har
i bemærkningerne gengivet uddrag fra kommuneplanens redegørelse til retningslinje for bymønster. Lokalrådets overordnede ønske består i
at ”udfordre de nuværende byzone-landzoner, da
vi ikke oplever, at de er tidssvarende for vores
behov for udvikling og efterspørgsel i vores område”.

•

•

Nedrivning / forskønnelse
Lokalrådet gør opmærksom på, at der i området
forefindes en række bygninger, der med fordel
kan opkøbes og nedrives med henblik på at området fremstår mere attraktivt som helhed.
Lej med os
Lokalrådet ønsker flere muligheder for almene
boliger og lejeboliger i området. Der peges i den
forbindelse på mulighed for at omdanne plejehjemmet Toftegården i Jordrup, til et senior-bofællesskab. Desuden opfordres kommunen til at
se på andre muligheder for attraktive lejeboliger
i området.

Reglerne omkring byzone og landzone er fastsat i
planlovens landzonebestemmelser. De reguleres
altså af staten og kan ikke ændres gennem kommuneplanen. Planlovens landzonebestemmelser
har som formål at forhindre spredt og uplanlagt
bebyggelse i det åbne land, med baggrund i en
hensigt om at opretholde en klar grænse mellem
by og land og at det åbne land primært forbeholdes landbrugserhvervet.
Planloven giver kun få muligheder for at opføre
nye boliger i landzone, blandt andet ved såkaldt
huludfyldning i landsbyer. Praksis omkring muligheden for huludfyldning defineres af Planklagenævnets afgørelser, og er ganske restriktiv.
Det fremgår af Planklagenævnets afgørelser om
praksis for huludfylning bl.a.: ”Hvis landsbyens
afgrænsning ikke er fastlagt i kommuneplanen,
kan der efter hidtidig praksis gives landzonetilladelse til såkaldt huludfyldning. Efter nævnets
praksis er det en forudsætning, at der er tale om
en samlet bebyggelse eller en bebyggelse med
landsbypræg. Det er også en forudsætning, at
den ønskede bolig er omkranset af eksisterende
bebyggelse i kort afstand. På den anden side kan
der være hensyn, f.eks. væsentlige natur- og
kulturhistoriske interesser, miljøhensyn eller
tungtvejende nabohensyn, der taler afgørende
imod en tilladelse.”
Kolding Kommune er forpligtet til at overholde
planlovens landzonebestemmelser og den praksis
der følger af Planklagenævnets afgørelser. Kommuneplanen kan derfor ikke ændre eller udvide
mulighederne for huludfyldning eller for boliger i
landzone generelt.
Muligheder for nedrivning og forskønnelse reguleres ikke i kommuneplanen.
Der er mulighed for at bygningsejere, der ønsker
at nedrive forfaldne bygninger, kan søge tilskud
fra puljen til landsbyfornyelse og byfornyelse. Ansøgninger sendes til byggesag@kolding.dk.
Kommuneplanen regulerer hvilke arealer der kan
anvendes til boligformål, men ikke om boligerne
er ejer- eller lejeboliger. Kommuneplanen hindrer
derfor ikke, at der etableres flere lejeboliger. Lokalplanen for Jordrup giver bl.a. mulighed for at
der kan opføres tæt-lav boliger på ledige byggegrunde i den sydøstlige del af byen. Arealet omkring Toftegården er udlagt til offentlige formål,
og anvendes til plejecenter med tilknyttede plejeog ældreboliger. En omdannelse til senior-bofællesskab ville således forudsætte at plejecenteret
lukkes og at der udarbejdes nyt plangrundlag for
en ændret anvendelse.
Lokalrådets ønske om dialog med kommunen og
udarbejdelse af landsbyfællesskabsplan er noteret. Ønsket vil blive vurderet, når der næste gang
i 2022 udvælges, hvor den næste landsbyfællesskabsplan skal udarbejdes.

Sidst opfordrer lokalrådet til dialog med kommunen
omkring de nævnte forhold, og henviser i den forbindelse til, at de nævnte ønsker og udfordringer kan
omsættes i udarbejdelse af en kommende landsbyfællesskabsplan.
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Ole Møller Hansen
Fremsendt ved Dorte
Mandrup A/S

Vedr. rammeområde 1016.B2 og boligprojekt
på Gl. Tved 22
Arkitektfirma har på vegne af lodsejer fremsendt ønske om, at rammebestemmelser for arealer i Gl.
Tved (matrikel 4bg og 4d) svarer til de generelle
rammebestemmelser for tæt-lav boliger, i stedet for
de nuværende specifikke bestemmelser for rammeområdet 1016.B2, som arealerne er omfattet af.
Herved ønskes mere specifikt at følgende muliggøres:
•
Bebyggelsesprocent på 40 % for tæt-lav boliger (pt. omfatter rammen en bebyggelsesprocent på 30 / 40)
•
Parceller kan være mindre end 700 kvm (pt.
omfatter rammen ikke nogen særlig bestemmelse herom)
•
10% af samlet grundareal udlægges til opholdsarealer (pt. omfatter rammen en bestemmelse om, at der udlægges private op-
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Bebyggelsesprocenten i kommuneplanens rammeområde 1016.B2 på 30/40 skal læses sådan,
at bebyggelsesprocenten må være maks. 30 for
åben-lavt byggeri som parcelhuse og maks. 40
for tæt-lav byggeri som rækkehuse. Bebyggelsesprocenten i kommuneplanforslaget opfylder
derfor allerede det ønskede.
Kommuneplanforslaget er ikke til hindring for, at
grunde til tæt-lav bebyggelse kan være mindre
end 700 m2, og der er derfor ikke behov for ændringer for at opfylde dette ønske.
Der vurderes ikke at være hensyn der taler imod
at ændre bestemmelsen om opholdsarealer, så
den følger de generelle rammer for opholdsarealer i boligområder, og det ønskede kan derfor
imødekommes.

Følgende ændringsforslag indstilles:
Den specifikke
bestemmelse om
private opholdsarealer og fælles
opholdsarealer
fjernes fra kommuneplanrammen, og det vil
derfor være bestemmelserne om
opholdsarealer i
de generelle rammer, der er gældende.

Nr.

Afsender

Resumé

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens
indstilling

(forslag til ændring)

holdsarealer svarende til 30 % af etagearealet samt fælles opholdsarealer svarende til
15 % af grundarealet).
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Jens Jørgen Viuff
Vestermarksvej 10E, Jordrup

Vedr. biltrafik og busforbindelse på Jernbanegade i Kolding
Borgeren foreslår at der i Jernbanegade i Kolding
midtby på strækningen fra Buen til Bredgade, åbnes
op for biltrafik og med mulighed for korttidsparkering
i fx 15 minutter.
Borgeren foreslår desuden, at der etableres en busrute der ved gennemkørsel af ovenfor nævnte strækning forbinder midtbyen, Trapholt, Koldinghus, banegården, sygehuset og storcentret endnu bedre. Det
foreslås at busserne kan benyttes uden betaling.
Forslagene fremsættes for at dæmme op for de sværere kår og med butiksdød til følge, som bymidten og
butikslivet har, blandt andet som følge af, at butikkerne ikke er tilstrækkeligt tilgængelig for handlende
i biler.

Idéen tages til efterretning. Der er dog ikke aktuelt planer om at åbne de dele af Jernbanegade,
der er gågade, for biltrafik. I september 2021 er
igangsat udarbejdelse af en ny trafik- og mobilitetsplan, der forventes færdiggjort inden for et
år. Den nye plan vil have særlig fokus på parkering og på trafikken på veje og cykelstier, men
også emner som kollektiv trafik, intelligent trafikstyring, fodgængere, bæredygtighed og varelevering skal analyseres. Trafikforholdene i Kolding bymidte vil blive belyst nærmere i det arbejde.
Ift. bemærkninger om at løfte by- og handelsliv i
bymidten, arbejdes der aktuelt med det på forskellige måder.
Eksempelvis samarbejder Kolding Kommune
med byens aktører om, at understøtte by- og
butiksliv på forskellige måder.
Et såkaldt Task Force-arbejde i 2019-2020 med
deltagelse af kommunen, Business Kolding, City
Kolding og med involvering af byens borgere og
aktører, har blandt andet resulteret i udgivelsen
”Kolding Bymidte og Storcenter – Handlingskatalog for byliv og byrum”. Med kataloget bliver påpeget nogle udfordringer og potentialer, og der
fremsættes nogle anbefalinger til handlinger, der
kan være med til at styrke handelslivet og oplevelserne i Kolding. Som opfølgning på katalogets
anbefalinger er der i 2020-2021 blandt andet
gennemført en renovering og revitalisering af
Søndergade, pladsen ”Knudepunktet” (tidligere
Tombolapladsen) samt Borchs Gård i Kolding.
Et andet af Task Forcens tiltag har været at udarbejde og distribuere inspirationskataloget ”Invitér din by” til byens butikker, ejere og lejere i
stueetagen i Kolding bymidte.
I efteråret 2021 blev der etableret et såkaldt
”Bylivsforum”. Gennem det tiltag vil Kolding
Kommune i samarbejde med repræsentanter for
byliv, erhverv, detailhandel og restauratører
samt kulturinstitutioner styrke samarbejdet og
koordinere de understøttende indsatser ift. byliv
og oplevelser i Kolding.
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Det indstilles, at
de konkrete bemærkninger ikke
fører til ændringer i kommuneplanen.

