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Forord

Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer, 
hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retnings-
linjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af 
byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet 
ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de frem-
tidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af 
bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kom-
muneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, 
eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Proces
08.05.2019 Vedtagelse af forslaget i byrådet
13.05.2019 - 08.07.2019 Offentlig høring
30.10.2019 Endelig vedtagelse i byrådet
04.11.2019 Offentliggørelse
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Indledning

Baggrund
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 1229 Erhvervsområde ved 
Grønlandsvej Syd, Vejle er der behov for at ændre i Vejle Kommuneplan 
2017-2029.

Lokalplanen giver mulighed for, at virksomheder kan få en særlig dispone-
ring ved en synlig placering mod en af landets hovedfærdselsårer, og en for 
transporttunge virksomheder let adgang til motorvejsnettet. 

Tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet for at give 
mulighed for, at området også kan anvendes til servicefunktioner som f.eks. 
restaurationer og tankanlæg. Tillægget giver også mulighed for, at der kan 
bygges højere end 10 meter, nemlig op til 25 meter, og dermed også mulig-
hed for en bebyggelsesprocent på op til 120 eller et bebyggelsesomfang på 
op til 8 m³ pr. m².

Redegørelse for ændret anvendelse
Området skal anvendes til erhverv i virksomhedsklasse 2-5.
 
Området skal anvendes til f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værk-
stedsvirksomhed, engroshandel, administration, og arealkrævende service- 
og forretningsvirksomhed. 
 
Erhvervsarealer langs motorvejen skal generelt prioriteres til transport- og 
logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder. Der gives 
også mulighed for at området kan anvendes til servicefunktioner tilknyttet 
motorvejen og selve lokalplanområdet, samt liberale erhverv med facade 
mod motorvejen.
 
Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder, hvor de største og fladeste 
arealer i delområde 1 og 4, der er mest velegnede til transport- og logistik-
virksomheder, giver mulighed for dette, mens der på det mere kuperede 
areal langs motorvejen gives mulighed facadeerhverv som f.eks. liberalt 
erhverv, der bedre kan tilpasses dette terræn. 

Ved indkørslen til området og tættest på motorvejsafkørslen gives der i 
delområde 2 mulighed for motorvejsnære servicefunktioner som tankanlæg, 
ladestationer og fastfoodrestauranter. 
 
Vejle Kommune har allerede store arealudlæg til logistikvirksomheder langs 
motorvejen som f.eks. i lokalplan nr. 1056 i Vejle Nord i nærhed til trans-
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portcenteret Exxit59. Dette området må anvendes til facadeorienterede 
erhvervsformål af regional betydning med særlige transportbehov, som 
f.eks. transport- og logistikvirksomhed. Lokalplanområdet er ca. 290 ha og 
er langt fra fuldt udnyttet. 

Efterspørgslen efter motorvejsnære arealer til logistikvirksomheder i Vejle 
Kommune opleves som værende begrænset i forhold til de store lokalplan-
lagte udlæg. Der vurderes samlet at være tilstrækkelige arealudlæg til denne 
type virksomheder til fremtidige behov, og en mindre del af arealerne i 
lokalplan nr. 1229, der samlet er på 27,5 ha, vurderes på den baggrund at 
kunne anvendes til andre formål som servicefunktioner og liberale erhverv.
 
Lokalplanområdets arealer langs motorvejen (delområde 3) er ikke særlig 
velegnede til transport- og logistikvirksomheder, da de med store bygnings-
masser og store manøvrearealer til lastbiler har behov for store sam-
menhængende flade arealer. Facadelinjen på 200 meter langs motorvejen 
har terrænmæssig højdeforskel fra kote 66,00 til kote 75,00. Det vil give 
store udfordringer at placere store bygninger her samt at skabe et rationelt 
manøvre- og lagerområde for 25 meter lange modulvogntog. Erfaringsmæs-
sigt foretrækker denne type virksomheder også en mindre eksponeret 
placering (delområde 1 og 4), da placeringer for synlige og for tæt på f.eks. 
motorvejsafkørsler øger risikoen for tyveri. 

Det liberale erhverv skal bl.a. anvendes af logistikvirksomhederne. Der 
kan placeres meget store logistikvirksomheder i området, som også har et 
relativt stort administrativt personale, og de skal have muligheden for at 
etablere domicilbygninger med facade mod motorvejen. Lokalplanområdet 
disponeres også med vejanlæg, der egner sig til betjening med lastbiler, 
herunder modulvogntog.
 
Servicefunktionerne i delområde 2 kan f.eks. være tankstationer, ladestatio-
ner til elbiler og fastfood restauranter. Servicefunktionerne retter sig både 
mod brugerne af logistikvirksomhederne, forbikørende på motorvejen, og 
pendler p-pladsen der ligger umiddelbart syd for adgangsvejen til lokalplan-
området.

Logistikvirksomhedernes mange lastbiler er naturlige brugere af tankanlæg-
get, og lastbilerne vil ofte opholde sig så længe i området, at chaufførerne 
har tid til at benytte restauranterne. 

Ligeledes ses restauranterne som en service til det stigende antal elbilejer-
ne pga. af den tid en opladning tager. 

Pendler p-pladsen står for en udvidelse, og disse brugere er også oplagte 
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kunder til tankanlæg og fastfood restauranterne. 

Fastfood restauranter placeres desuden ofte nær motorvejen, hvor erfarin-
gen er, at 1-2% af de passende biler, anvender restauranterne. 

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3 
km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlæg-
ning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget 
af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne.

For at sikre tilstrækkelige arealer til byudvikling i tilknytning til Vejle by og 
på grund af de bindinger, som især skove og ådale medfører, er det nødven-
digt at inddrage arealer indenfor kystnærhedszonen. Indenfor kystnærheds-
zonen tilstræber kommunen dog stadig at byudvikle længst væk fra kysten.

Den nordlige del af planområdet er omfattet af kystnærhedszone, dvs. ca. 3 
km fra kysten, og her gives mulighed for at bygge i op til 20 meter.

Planområdet kan ikke ses fra kysten pga. terrænet og skoven langs fjorden.

Da området er i den yderste del af kystnærhedszonen, da der er meget 
bebyggelse mellem området og kysten, da det ligger op til motorvejen, og 
da det ikke kan ses fra kysten, har man ingen fornemmelse af, at der er 
tale om et kystlandskab. Udsigten til et kystlandskab forringes derfor ikke 
for naboområderne, og lokalplanen hindrer ikke offentlighedens adgang til 
kysten.

Fordebat
Forslaget til ændringen af rammen har været i fordebat fra den 8. januar 
2018 til den 22. januar 2018. Der indkom ingen bemærkninger.

Habitatdirektivet 
Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dy-
rearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer 
derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller øde-
lægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, 
der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøscreening
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planernes 
påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvur-
dering. 
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Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske 
faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgi-
velser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte 
katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold 
mellem disse faktorer.

Gården i planområdet, Roulegaard 1928, har en høj bevaringsværdi på 3. 
Gården skal nedrives, da den ikke kan indpasses i erhvervsområdet. Nedriv-
ningen vurderes ikke at påvirke kulturmiljøet væsentligt.

Afgrænsningen mellem byen og det åbne land flyttes, så den naturligt afsluttes 
ved motorvejen og Grønlandsvej.  Ændringen vurderes derfor ikke at være 
væsentlig.

Størstedelen af planområdet er indvindingsopland til Søndre Vandværk. Det 
betyder, at området skal udvikles på grundvandsbetingelser. Vandindvindings-
oplandet påvirkes derfor ikke.

I forbindelse med realiseringen af planområdet, skal der etableres et tilkob-
lingsanlæg på Grønlandsvej udenfor planområdet. Anlægget skal give mulighed 
for, at modulvogntog kan komme ind i området, og at der ikke sker opstuv-
ning til servicefunktionsområdet, hvor det må forventes, at restaurationerne 
genererer mange besøgende. Den øgede trafik skaber ikke miljøkonflikter.

Cirka 120 meter vest for planområdet er udpeget et Natura 2000-område. 
Udpegningsgrundlaget er Natura 2000-område Højen Bæk (N80) og Habi-
tatområde (H69). Udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområdet tæller en 
række naturtyper, samt fiskearten bæklampret. Højen Bæk betegnes som 
et af landets mest oprindelige og uspolerede vandløb med en artsrig ren-
tvandsfauna, som tæller flere gullistede arter. Desuden er Højen Bæk et af 
Danmarks reneste vandløb. Påvirkning af udpegningsgrundlag vurderes alene 
at kunne ske ved afstrømning af vand til elle-askeskov og bøg på mor i god 
tilstand, samt Højen Bæk og nærmeste tilløb dertil. Det skal sikres, at der 
ikke sker afstrømning til disse områder, herunder især til Højen Bæk og dens 
tilløb, så udpegningsgrundlag ikke vil blive påvirket af projektet. Overflade-
vand håndteres i området, og der sker derfor ikke en påvirkning af Natura 
2000-område.

Vejle Kommune har kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer 
løvfrø i det nordvestlige vandhul, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
Om vandhullet, der er § 3-område, er der indlagt en 25 meter byggefri zone, 
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der beskytter frøen. I denne zone skal der udvikles natur, og der ikke må 
anvendes pesticider eller gødskes. Kommunen vurderer derfor, at lokalpla-
nen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsent-
lige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, herunder 
løvfrøen, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Langs Grønlandsvej er der to små søer, der er beskyttet jævnfør § 3 i 
naturbeskyttelsesloven. Om søerne er der jævnfør kommuneplanen indlagt 
en 25 meter zone, hvor der ikke må bygges. De to søer skal sammenbin-
des af en 25 meter bred grøn korridor der er delvis sammenfaldende med 
byggelinjen mod Grønlandsvej, der reserveres til grønt bælte. Umiddelbart 
op til planområdet mod vest, er der et overdrev beskyttet jævnfør § 3 i 
naturbeskyttelsesloven. Jævnfør kommuneplanen er der indlagt en 25 meter 
byggefrizone omkring overdrevet, hvilket betyder, at der ikke kan bygges her 
i planområdet. Zonerne om § 3-områderne respekteres, og der sker derfor 
ikke en væsentlig påvirkning af søerne og overdrevet.

Langs planens nordvestlige afgrænsning ligger et fredet dige, der er en del 
af et ejerlavsdige. Det bliver nødvendigt at gennembryde diget, når vejen i 
planområdet skal tilkobles Godthåbsvej. Påvirkningen af diget vurderes at 
være så lille, at det ikke er væsentligt.

Den sydvestlige del af planområdet er omfattet af skovbyggelinjen fra Hjul-
bæk Skov. Skovbyggelinjen er skåret over af Grønlandsvej, og den eksiste-
rende gård i området ligger indenfor linjen. Det vurderes, at kommunen kan 
dispensere fra linjen, uden at skovens landskabelige værdier påvirkes.

Den nordlige del af planområdet er omfattet af kystnærhedszone, dvs. ca. 3 
km fra kysten, og her gives mulighed for at bygge i op til 20 meter. Planom-
rådet kan ikke ses fra kysten pga. terrænet og skoven langs fjorden.
 
Der går en potentiel økologisk forbindelse i en mindre del af planområdet 
langs Grønlandsvej. Størstedelen af den potentielle økologiske forbindelse 
bevares i lokalplanen, da der er udlagt en byggelinje fra Grønlandsvej, der 
skal anvendes til grønt bælte. Det grønne bælte skal være en del af en 
grøn korridor, der forbinder de to søer i området, hvor dyr og planter kan 
bevæge sig. Den potentielle økologiske forbindelse påvirkes derfor ikke 
væsentligt.

I den nordøstlige del af planområdet er et lille område lavbundsareal.  Area-
let friholdes i lokalplanen for byggeri.

Planerne vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold 
til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
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Gældende ramme 1.3.E.3 Erhvervsområde ved 
Grønlandsvej i Vejle

Bebyggelsesprocent: 2 m² pr. m³
Maks. antal etager: -
Maks. bygningshøjde i meter: 10
Min. tilladte miljøklasse: 2
Maks. tilladte miljøklasse: 5

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillings-
virksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og administration.

Miljøforhold
I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksom-
heder skal området betragtes som områdetype 2.

Zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlæg-
ning. 

Notat
Der er i området arealreservationer til transportkorridorer.  

Generelle retningslinjer
Mindste grundstørrelsen er 1.200 m².
Der skal udlægges fælles opholdsarealer svarende til 10% af etagearealet.
Parkering fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendel-
sen.

Ændring af ramme 1.3.E.3 Erhvervsområde 
ved Grønlandsvej i Vejle

Rammen ændres i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser samt 
anvendelsen, hvor der er tilføjet arealkrævende service- og forretningsvirk-
somhed, og at der kan etableres liberale erhverv servicefunktioner som 
restaurationer i området.

Bebyggelsesprocent: 120 og/eller 8 m² pr. m³
Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.
Maks. antal etager: 6
Maks. bygningshøjde i meter: 25
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Min. tilladte miljøklasse: 2
Maks. tilladte miljøklasse: 5

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillings-
virksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration, 
liberale erhverv og arealkrævende service- og forretningsvirksomhed. Der 
kan etableres  servicefunktioner som f.eks. restaurationer i området.

Miljøforhold
I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksom-
heder skal området betragtes som områdetype 2.

Zonestatus
Området er i byzone og landzone. 

Notat
Der er i området arealreservationer til transportkorridorer.  
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Ramme 1.3.E.3 placering ved Grønlandsvej

1.3.E.2

1.3.E.3
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Signatur
Ramme der ændres
Kommuneplanrammer KP17
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Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1229 og tillæg nr. 18 

 

Lokalplan nr. 1229 Erhvervsområde ved Grønlandsvej Syd, Vejle og tillæg 

nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 er den 30. oktober 2019 vedtaget 

af Vejle Byråd. 

 

Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af 

indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet 

med indsigelser til planerne, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er ved-

taget af byrådet, vedlagt. 

 

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: 

 At beskrivelsen af anvendelsen er uddybet. 

 At der også gives mulighed for, at regnvandsbassinet kan etableres uden-

for lokalplanområdet. 

 At der gives mulighed for, at eksisterende mergelgrav med ringe natur-

værdi kan nedlægges, mod etablering af erstatningsnatur. 

 At Vejdirektoratets bemærkninger om vejbyggelinjer med mere indar-

bejdes i lokalplanen. 

 

Kommuneplantillægget er vedtaget med følgende ændringer: 

 At beskrivelsen af anvendelsen er uddybet. 

 

Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: 

www.vejle.dk/lokalplaner eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. ved 

henvendelse til e-mail: servicecenter@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirke-

torvet 22, 7100 Vejle. 

 

Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af offentliggørelsen af lokal-

planen og tillægget, der offentliggøres d. 04.11.2019 på kommunens hjem-

meside. I offentliggørelsen kan du finde retsvirkningerne og klagevejlednin-

gen for planen/planerne. 

 

Venlig hilsen 

 

Rikke Tovbjerg Simonsen 

Byplanlægger, civilingeniør 

 

 

 

31-10-2019 
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Kontaktperson: 

Rikke Tovbjerg Simonsen 

Lokaltlf.: 76 81 22 67  

  

E-post:RITSI@vejle.dk  
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