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Offentlig høring
Forslaget er fremlagt i offentlig høring. Derefter vil byrådet tage endelig stilling til planen.
Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til forslaget, skal de sendes til 

plan@vejle.dk
eller
Teknik & Miljø
Kirketorvet 22
7100 Vejle
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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.
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Indledning

Baggrund
Tillægget er udarbejdet for at give mulighed for to udvalgsvarebutikker på 
over 2.000 m² i shoppingcentret Bryggen, 

Centret skal styrkes som attraktivt indkøbssted i midtbyen, og større 
butikker vil forbedre mulighederne for at fastholde og tiltrække nye kunder 
og lejere i Bryggen.  

Ændringen omfatter centerramme 1.1.C.23, der kun gælder for Bryggen.

Derudover er rammen til dagligvarer justeret op fra 4.000 m² til 5.000 m² i
overensstemmelse med ændringen i planloven.

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.

Området ligger under 3 km fra kysten, men da den er beliggende i byzone, 
er den ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige 
krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvir-
ker kysten visuelt.

Byggeri i området vil være skjult bag anden bebyggelse, og vil derfor ikke 
have nogen indvirkning på kystlandskabet.

Detailhandel
Da tillægget vedrører butikker skal kommuneplanen jævnfør planloven led-
sages af en redegørelse for planens forudsætninger. I planloven står:
§ 11e, Stk. 4. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, der indeholder 
rammer for forsyningen med butikker, jf. § 11b, stk. 1, nr. 7, skal indeholde
1)  en vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til butiks-
formål i bymidten, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskræ-
vende varer og aflastningsområder fordelt på hovedbutikstyper og disses 
omsætning, 
2)  en vurdering af behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende 
bebyggelse til butiksformål, 
3)  en vurdering af nr. 1 og 2 i relation til målene for detailhandelsstruktu-
ren, herunder en angivelse af, hvilket opland der forudsættes betjent af de 
butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer, 
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4)  oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommu-
nale hovedstruktur, herunder hvordan forslaget fremmer konkurrence og et 
varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer samt bymiljøet i de 
områder, der foreslås udlagt til butiksformål, og 
5)  en angivelse af tilgængeligheden for de forskellige trafikarter til de ud-
lagte arealer til butiksformål. 

ICP har udarbejdet en redegørelse i forhold til planlovens § 11e, stk. 4 for 
ændringer af butiksstørrelser i Bryggen i januar 2020. 

Samlet set vurderes det at være i overensstemmelse med Kommuneplanens 
Generelle Mål og Rammer, samt med Retningslinjerne for Bymidter i Kom-
muneplanen og Planloven at give mulighed for etableringen af to udvalgsva-
rebutikker på 3.000 m² og 3.500 m² i Bryggen.
 
Muligheden for etableringen af to udvalgsvarebutikker på henholdsvis 
3.000 m² og 3.500 m² i Bryggen vil overordnet styrke detailhandelen i Vejle 
bymidte. Etableringen af to stærke detailhandelskoncepter vil især styrke 
shoppingcentret Bryggen og vil øge kundestrømmen væsentligt i centret. 
Hermed vil Bryggen i højere grad udfylde rollen som vigtigt ankerpunkt i 
Vejle bymidte.

Etableringen vil ikke rykke ved det samlede bruttoareal til detailhandel i 
bymidten, men vil alene være en intern omflytning af udnyttelsen af area-
lerne i Bryggen.

Etableringen af butikkerne i Bryggen vurderes primært at få betydning for 
etableringen af butikker i Gammel Havn. Det er den samme type af butik-
ker, der ønskes etableret begge steder. Det vurderes at betyde en omsæt-
ningsfald på 61 mio. kr. i Gammel Havn i forhold til 0-alternativet, dvs. ingen 
store butikker, svarende til et fald på 11%.

Der er dog kun mulighed for etablering af to store udvalgsvarebutikker 
i Bryggen, mens Gammel Havn har mulighed for etablering af flere store 
butikker samt har nogle andre fordele til etablering af store udvalgsvarebu-
tikker, som for eksempel direkte adgang for kunderne og stor synlighed i 
gadebilledet.

Etableringen vil give Bryggen mulighed for bedre at udnytte især 1. salen 
i centret og skabe en bedre shoppingoplevelse. Derved vil det styrke den 
samlede oplevelse for kunderne i Vejle bymidte.

Butikkerne i Vejle bymidte i øvrigt samt Vejle by i øvrigt vurderes i mindre 
omfang at blive berørt af etableringen af de to butikker. Vejle bymidte i 
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øvrigt vurderes at miste godt 2%, mens Vejle by i øvrigt vurderes at miste 
godt 1% i forhold til 0-alternativet.

Ændringerne vurderes ikke at få konsekvenser for butikkerne udenfor Vejle 
by, da Vejle bymidte i forvejen er et stærkt og betydende udbudspunkt.

Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Grønt Danmarkskort
Den ramme der ændres med tillægget har udpegninger under Grønt Dan-
markskort, men det skyldes unøjagtighed i kortmatrialet, da udpegningerne 
gælder åen, der ikke er en del af rammen. 

Risikovirksomhed
En mindre del af ramme 1.1.C.23 mod Søndertorv ligger indenfor en af-
stand af 500 meter fra en risikovirksomhed.

Da det kun er ca. 4 p-pladser i Bryggen der ligger indenfor planlægningszo-
nen for risikovirksomheden, skal der ikke beregnes for samfundsrisikoen.

Fordebat
Forslaget til ændringen af rammen har været i fordebat fra den 16. marts 
2020 til den 30. marts 2020. Der indkom ingen bemærkninger.

Natura 2000-område og bilag IV-arter
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 pro-
grammer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens 
påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvur-
dering. 

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolknin-
gen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker 
og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- 
og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det 
indbyrdes forhold mellem disse faktorer.
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Planen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10b, men vurderes at 
være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for § 8, stk. 1, nr. 1, jævnfør § 8, 
stk. 2, og er derfor ikke miljøvurderet.

Institut for Center-Planlægning har udarbejdet en rapport for at opfylde 
redegørelseskravene i planloven i forbindelse med at give mulighed for to 
udvalgsvarebutikker på henholdsvis 3.000 m² og 3.500 m² i shoppingcentret 
Bryggen. Det samlede areal til detailhandel i Bryggen ændres ikke. ICP har 
fulgt redegørelseskravene til lokalplanen og tillægget i Erhvervsstyrelsens 
”Vejledning om detailhandelsplanlægning”.

Samlet set vurderes det at være i overensstemmelse med kommuneplanens 
Generelle Mål og Rammer og Retningslinjerne for Bymidter samt planlo-
ven. De to store udvalgsvarebutikker vil overordnet styrke detailhandelen 
i Vejle bymidte, og især Bryggen. De nye udvalgsvarebutikker vil især hente 
omsætning fra Gammelhavn-projektet, hvis det bliver realiseret som muligt i 
lokalplan nr. 1225.

Butikkerne i Vejle bymidte samt Vejle by i øvrigt vurderes at blive berørt 
af etableringen af de to butikker i mindre omfang. Vejle bymidte vurderes 
at miste godt 2%, mens Vejle by i øvrigt vurderes at miste godt 1%. Vejle 
bymidte er i forvejen et stærkt og betydende udbudspunkt, og ændringerne 
vurderes ikke at få konsekvenser for butikkerne udenfor Vejle by.

I forhold til dagligvare, hvor rammen justeres op fra 4.000 m² til 5.000 m², 
vurderes det ikke at få konsekvenser på andre dagligvarebutikker.  Dagligva-
rebutikker på 5.000 m² er supermarkeder, og ændringen betyder at eksiste-
rende supermarked i Bryggen, kan moderniseres til tidssvarende forhold.

Region Syddanmark kortlægger arealer efter jordforureningsloven, hvor der 
enten er mistanke om forurening (Vidensniveau 1) eller konstateret jordfor-
urening (Vidensniveau 2). Matrikel nr. 62a Vejle Bygrunde er helt eller delvist 
kortlagt på Vidensniveau 1. Matrikel nr. 62a, 66 og 67 Vejle Bygrunde er helt 
eller delvist kortlagt på Vidensniveau 2. Dette kan have konsekvenser for de 
tilladelser, der skal søges ved bygge- og anlægsarbejder.

Sønderbro, nord for planområdet, er beskyttet som fortidsminde efter 
naturbeskyttelseslovens § 12, § 13 og § 18. Dette medfører generelt en 100 
meter beskyttelseszone omkring fortidsmindet, men Skov- og Naturstyrel-
sen har ved en deklaration af den 23.10.1990 reduceret beskyttelseslinjen 
omkring Sønderbro. En mindre del af planområdet berøres af linjen, men 
den friholdes for bebyggelse.

Næsten hele området er omfattet af å-beskyttelseslinjen. Området er 
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undtaget fra byggelinjen, da det jævnfør naturbeskyttelsesloven, efter den 
hidtidige lovgivning har været undtaget.

Området ligger under 3 km fra kysten, men da den er beliggende i byzone, 
er den ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige 
krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvir-
ker kysten visuelt. Byggeri i området vil være skjult bag anden bebyggelse, 
og vil derfor ikke have nogen indvirkning på kystlandskabet.

En mindre del af planområdet mod Søndertorv ligger indenfor en afstand af 
500 meter fra en risikovirksomhed. Da det kun er ca. 4 p-pladser i Bryggen 
der ligger indenfor planlægningszonen for risikovirksomheden, er der ingen 
samfundsrisiko.

Gældende ramme 1.1.C.23 Centerområde syd 
for Sønderå i Vejle

Bebyggelsesprocent: 225
Bebyggelsesprocent gælder for området som helhed
Maks. antal etager: 4
Maks. bygningshøjde i meter: 16
Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligbebyggelse og offentlige 
formål.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelsesprocenten for matr. nr. 65a, 66 og 67, Vejle Bygrunde, må ikke 
overstige 400. For de resterende arealer må bebyggelsesprocenten under ét 
ikke overstige 225. Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i 
vejskel. Der åbnes mulighed for at bygge tæt på åen, når der kan argumenteres 
for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed, og når 
der sikres en offentlig stiadgang til området. Den samlede ramme til butiks-
formål er på 33.000 m² herunder en dagligvarebutik på max. 4.000 m². Denne 
ramme er udnyttet. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

Zonestatus
Området er i byzone.

Generelle retningslinjer
Fælles friareal min. boliger: 10% af grund
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Ramme 1.1.C.23 er vist med rødt
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Fremtidige forhold
1:4.000

Fælles friareal min. til offentlige formål: 10% af grund
Fælles friareal min. til anden anvendelse: 10% af grund

Parkering min. boliger: 1 pr. bolig
Parkering min. offentlige formål: Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under 
hensyntagen til anvendelsen
Parkering min. anden anvendelse: 1 pr. 50 m²

Ændring af ramme 1.1.C.23

Der tilføjes til ramme efter max. størrelsen på dagligvarebutik at: ...og to store 
udvalgsvarebutikker på max. 3.000 m² og 3.500 m².

Ramme til dagligvarebutik hæves fra max. 4.000 m² til 5.000 m².
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Steen & Strøm Danmark har i samarbejde med Vejle kommune bedt Institut 
for Center-Planlægning (ICP A/S) opfylde redegørelseskravene i forbindelse 
med at give muligheden for to udvalgsvarebutikker på henholdsvis 3.000 m2 
og 3.500 m2 i shoppingcentret Bryggen. Det samlede areal til detailhandel i 
Bryggen ændres ikke.  

ICP har fulgt redegørelseskravene i Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om de-
tailhandelsplanlægning”, september 2017. 

Ifølge vejledningen skal redegørelsen indeholde: 

− En vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til 
butiksformål fordelt på hovedbutikstyper og omsætning 

− En vurdering af behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksiste-
rende bebyggelse til butiksformål 

− En vurdering af målene for detailhandelsstrukturen, herunder hvil-
ket opland, der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres 
inden for de udlagte arealer 

− Hvorledes planlægningen tilgodeser målene i den kommunale ho-
vedstruktur, hvorledes forslaget fremmer konkurrence og et varieret 
butiksudbud 

− Angivelse af tilgængeligheden for de forskellige trafikarter 

Vurderingerne er foretaget på baggrund af den seneste detailhandels-
analyse for Vejle kommune fra 2018, samt en rekognoscering af den 
centrale bymidte primo 2020. 

ICP har i starten af januar 2020 foretaget en rekognoscering af den centrale 
del af Vejle bymidte omfattende gågaderne Søndergade, Torvegade, Nørre-
gade og Vestergade samt umiddelbart tilliggende sidegader og shopping 
centret Bryggen. Herudover er koncentrationerne af store udvalgsvarebutik-
ker i Vejle bymidte på Damhaven, Ibæk Strandvej og Sjællandsgade rekogno-
sceret. Endelig er der foretaget en rekognoscering af udbuddet i det nordlige 
Vejle omkring Bilka, samt i området omkring Fredericiavej i den sydøstlige 
del af byen. 
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Vurdering af butiksstruktur, opland og kundegrundlag 
Butiksstruktur i Vejle primo 2020 
I den centrale del af bymidten ligger der ca. 215 butikker. Der er knap 45 
dagligvarebutikker og ca. 170 udvalgsvarebutikker. Foruden butikkerne er 
der en lang række funktioner inden for bespisning og underholdning. Bl.a. 
kan fremhæves Lido-biograferne, bespisningsområdet i den nordlige del af 
Nørregade og de andre attraktive restauranter, caféer og barer. 

Heraf ligger der i Bryggen fire dagligvarebutikker, hvor Kvickly er den betyde-
ligste samt 37 udvalgsvarebutikker. Der er en del tomgang i Bryggen. 

I de centrale gader Søndergade, Torvegade og Nørregade er der omkring 10 
tomme lejemål, heriblandt den tidligere Terminal C i Torvegade, den forladte 
BR-butik på Rådhustorvet og Tøjeksperten i Søndergade. 

Vejle bymidte har dog stadig et udbud af detailhandel, der både i sin bredde 
og variation i brancherne samt det samlede antal af butikker, er blandt de 
bedste i Danmark. 

Bymidtens største dagligvarebutik er den nyligt udvidede Føtex på Windfeld-
Hansens Gade sammen med et apotek. I løbet af 2020 vil der åbne ca. 10 bu-
tikker og andre servicefunktioner i det, der sammen med Føtex har fået nav-
net Føtexhus. 

I Vejle bymidte i øvrigt ligger storbutikkerne Elgiganten, Silvan og Thansen på 
Damhaven. Koncentrationen er med til at støtte den sydlige del af bymidten. 

Ibæk Strandvej er ligeledes en del af afgrænsningen af Vejle bymidte. Her er 
Stark den væsentligste butik. Herudover ligger en butik med boligtilbehør og 
hvidevarer samt to genbrugsbutikker. I Sjællandsgade tættere på den centra-
le bymidte ligger XL Byg, Lysmesteren, Fun Sport og Vejle Gulve. 

I Vejle by i øvrigt er de store udvalgsvarebutikker og særligt pladskrævende 
butikker koncentreret i den nordlige del af byen langs Horsensvej. Ved Sol-
kilde Allé, Dandyvej, Løversysselvej og Stiftsvej ligger mere end 20 storbutik-
ker, en række bilforhandlere samt hypermarkedet Bilka. Blandt de væsent-
ligste butikker kan nævnes Bauhaus, Plantorama, Harald Nyborg, Skousen, 
Jysk, Ilva og BabySam samt en række køkkenbutikker. 

I den sydlige del af Vejle by i området omkring Fredericiavej ligger den høj-
profilerede møbelbutik Ingvard Christensen samt enkelte butikker som Jysk 
Pejsecenter, Dansk Outlet og e-handelsbutikken med udklædning og festtil-
behør gag.dk.  
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Bruttoareal, butiksstørrelser og omsætning i Vejle 
I Vejle kommune i alt var 318 udvalgsvarebutikker i 2018 med et samlet 
bruttoareal på 142.400 m2.  

I Vejle bymidte var 199 udvalgsvarebutikker og et samlet bruttoareal på 
71.600 m2 med en gennemsnitlig butiksstørrelse på 360 m2. 

I Vejle kommune var den samlede udvalgsvareomsætning 3,05 mia. kr. i 
2017, heraf udgjorde Vejle bymidte 55 % svarende til 1,68 mia. kr. 

Vejle er det største udbudspunkt i det sydlige Jylland 
Vejle bymidte har ubetinget det største antal udvalgsvarebutikker i det 
sydlige Jylland med godt 200 butikker. Horsens har godt 150 udvalgsvare-
butikker, mens Kolding Nord med Kolding Storcenter har omkring 125 bu-
tikker. I Kolding bymidte er omkring 100 udvalgsvarebutikker og Fredericia 
har knap 70 butikker. 

I Grindsted bymidte er omkring 30 udvalgsvarebutikker, mens bymidterne 
i Hedensted, Juelsminde og Tørring har omkring 20 butikker. I Billund er 
omkring 15 udvalgsvarebutikker. 

 

Opland til Vejle by 
Et udbudspunkts opland for udvalgsvarer er defineret som det område, 
hvor størstedelen af forbrugerne vil vælge dette udbudspunkt for at shop-
pe udvalgsvarer.  

Vejle bymidte er det primære indkøbssted for forbrugerne i Vejle kommu-
ne og er et regionalt udbudspunkt i det sydlige Jylland.  

I Vejle kommune boede omkring 114.100 personer, heraf boede 65.100 perso-
ner i Vejle by. 

Befolkningstallet forventes at stige til 120.900 personer svarende til en stigning 
på 6 % i perioden 2017 til 2024. 

I Vejle by forventes en befolkningsstigning på 8 % i perioden 2017 til 2024 til i alt 
70.400 personer. 
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Vejle bymidte kan nås inden for godt 20 minutters kørsel fra hovedparten 
af byerne i Vejle kommune. Længst væk ligger Give by 30 km (29 min. kør-
sel) fra Vejle bymidte. Egtved ligger 19 km væk (20 min. kørsel), Børkop og 
Jelling ligger ca. 12 km væk (godt 15 min. kørsel). 

Tabel 1.1 viser den samlede ramme til butiksformål samt kundegrundlaget 
i Vejle bymidte og antal indbyggere i oplandet. Kundegrundlaget til Vejle 
bymidte på 114.100 indbyggere vurderes at være tilstrækkeligt som grund-
lag for to udvalgsvarebutikker i bymidten på henholdsvis 3.000 m2 og 3.500 
m2. 

Tabel 1.1 Samlet ramme til butiksformål og kundegrundlag 
 Samlet ramme 

til butiksformål 
Nuværende 
bruttoareal til 
butiksformål* 

Nyudlæg Kundegrund-
lag (antal ind-
byggere i by-
en) 

Opland (antal 
indbyggere) 

Bryggen 33.000 m2 16.400 m2 - 65.100 114.100 

Vejle bymidte i alt 188.400 m2 116.600 m2 - 65.100 114.100 

*Bruttoareal til detailhandel incl. butikker med særlig pladskrævende varer 

Forbrug i Vejle kommune 

Forbruget af udvalgsvarer i Vejle kommune var ca. 2,41 mia. kr. i 2017 og 
forventes at stige med 16 % frem til 2024, hvor det samlede forbrug vil være 
ca. 2,79 mia. kr. 

Heraf udgjorde forbruget i Vejle området 1,39 mia. kr. i 2017, hvilket forven-
tes at stige til 1,64 mia. kr. i 2024 svarende til en stigning på 18 %. 
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Behovet for omdannelse af eksisterende bebyggelse til bu-
tiksformål - Ændring af den maksimale butiksstørrelse i Bryg-
gen 
Shoppingcentret Bryggen har ifølge lokalplanen mulighed for etablering af 
33.000 m2 til butiksformål, men har et samlet udlejningsareal på 21.000 m2. 
Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er ifølge lokalplanen 
1.500 m2. 

Shoppingcentret Bryggen ønsker mulighed for etablering af to udvalgsvare-
butikker på henholdsvis op til 3.000 m2og 3.500 m2 inden for det allerede ek-
sisterende bruttoareal på 21.000 m2.  

Herudover vil hverken Bryggens facader, omfang eller bebyggelsesprocent 
blive ændret ved etableringen af de to butikker. 

De to butikker vil blive etableret ved interne om- og sammenlægninger af 
butiksenheder i stueetage og på 1. sal. 

De udvalgsvarebutikker, der ønskes etableret i Bryggen med et areal på 3-
3.500 m2, er en type butikker som findes i andre lignede shoppingcentre. 
Det vil typisk være butikker med et bredt udvalg af beklædning til alle køn 
og aldre samt butikker med boligtilbehør, køkkenudstyr eller lign. Herud-
over kunne det være butikker med radio/tv, hårde hvidevarer, sport eller 
babyudstyr.  

Der vil ikke være mulighed for etablering af butikker, der forhandler særligt 
pladskrævende varer som byggemarked, køkken eller biler i Bryggen. 

I 2018 havde Bryggen i alt 12.100 m2 udvalgsvarer, 4.300 m2 dagligvarer og 
700 m2 udfyldt med servicefunktioner som caféer og frisør. Herudover var 
3.900 m2 tomme butikslejemål i 2018.  

To udvalgsvarebutikker på 3-3.500 m2 i Bryggen vil give en bedre arealudnyt-
telse af især 1. salen i shoppingcentret. Det vil give den nødvendige flexibili-
tet og mulighed for tilpasning i forhold til kravene fra butikskoncepterne.  

Muliggørelsen af to store udvalgsvarebutikker ændrer ikke ved det samlede 
bruttoareal til detailhandel i Vejle bymidte. Shoppingcentret Bryggen vil fort-
sat udgøre omkring 18 % af det samlede bruttoareal til detailhandel i bymid-
ten. 

Tabel 1.2 Arealfordelingen* Bryggen 

 Bruttoareal m2 

Dagligvarer 4.300 

Udvalgsvarer 12.100 

Service 700 

Tomt i 2018 3.900 

Bryggen i alt 21.000 

Vejle bymidte i alt 112.600 
*Fra detailhandelsanalysen 2018 
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Tilgodeses målene i den kommunale hovedstruktur? 
Målene i Kommuneplanen for Vejle Kommune er blandt andet at sikre mu-
lighed for etablering af nye butikskoncepter samt at det skal være muligt at 
tilbyde borgere alle former for butikstyper og –størrelser. 

Etableringen af to udvalgsvarebutikker på 3-3.500 m2 i Bryggen vil netop give 
bedre mulighed for at etablere nye butikskoncepter i Vejle bymidte og tilby-
de forbrugerne muligheden for nye butikstyper. 

Samtidig vil det give Bryggen mulighed for at styrke centret som attraktivt 
indkøbssted. Dermed vil det ændrede butiksmix bidrage til at fastholde og 
tiltrække nye kunder og lejere til Bryggen.  

Et succesfuldt shoppingcenter Bryggen skal sammen med gågaderne og 
Gammel Havn være de bærende elementer i at fastholde Vejle bymidte som 
et regionalt udbudspunkt, som kan tilbyde one-stop shopping med et unikt 
byliv. 

Det vurderes, at muligheden for etableringen af to udvalgsvarebutikker på 3-
3.500 m2 i Bryggen er i overensstemmelse med Kommuneplanens Generelle 
Mål og Rammer samt med Retningslinjerne for Bymidter i Kommuneplanen 
og Planloven.  

Tilgængeligheden for de forskellige trafikarter 
Ændringen af de maksimale butiksstørrelser for to butikker i Vejle bymidte 
forandrer ikke på tilgængeligheden for de forskellige trafikarter til Vejle by-
midte. 

Vejle bymidte vil fortsat have god tilgængelighed for både biler, offentlig 
transport, cykler og gående. 
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Vurdering af ændringen af butikssammensætningen i Bryg-
gens effekter på butiksforsyningen 
Nedenstående vurderes konsekvenserne for den eksisterende detailhandel 
i markedsområdet ved en ændring af butikssammensætningen i shopping-
centret Bryggen i Vejle bymidte. 

Konsekvenserne for den eksisterende detailhandel er beregnet for 2024. 

Der beregnes for to forskellige scenarier: Et 0-alternativ og et Hoved-
alternativ. 

Konsekvenserne er alene beregnet for udvalgsvarer.  

Det vurderes ikke at få betydning for dagligvareomsætningen i væsentligt 
omfang, da den type butikker der gives tilladelse til, ikke har dagligvarer af 
betydning i sortimentet. 

0-alternativ 
I 0-alternativet etableres ikke butikker i Bryggen over 1.500 m2.  

Hoved-alternativ 
I Hoved-alternativet etableres to udvalgsvarebutikker med et bruttoareal på 
henholdsvis 3.000 m2 og på 3.500 m2. Butikkerne forventes etableret i 2021. 

Det forudsættes, at varesortimentet i begge butikker understøtter og sup-
plerer det øvrige udvalg i Bryggen og den øvrige bymidte. 

Forudsætninger 
Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger om den fremtidige 
konkurrencesituation i regionen: 

- Bryggen forudsættes i begge alternativer fuldt udlejet i 2024. Ved 
analysen i 2018 var 3.900 m2 ikke udlejet. 

- I Vejle bymidte forventes detailhandelen at blive styrket med etable-
ringen af op til 30.000 m2 primært store udvalgsvarebutikker i 
Gammel Havn, som er placeret ved siden af Bryggen. Det forventes, 
at minimum 10.000 m2 bliver udnyttet til detailhandel inden 2024. 

- I Windfeldt-Hansens Gade renoveres og ombygges Windfeldt-
Hansen Centret til Føtexhus. I den forbindelse bliver Føtex marginalt 
mindre, og der etableres mindre butikker og servicefunktioner ud 
over det eksisterende på 1.000 – 1.500 m2. 

- I Brande er mulighed for i alt 30.000 m2 detailhandel i en ny bydel i 
forbindelse med Bestsellers Hovedkontor.  

- I Billund er mulighed for etablering af et outletcenter i forbindelse 
med Lalandia tæt på Legoland. Her er mulighed for 20.000 m2 de-
tailhandel.  

- Der etableres ikke andre større detailhandelskoncentrationer i in-
fluensområdet frem til 2024.  

- Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og ud-
vikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortiments-
sammensætning. 

- Befolkningsudviklingen følger den gældende befolkningsprognose 
for Vejle Kommune. 
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- Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle for-
brug med en årlig mængdemæssig stigning i forbruget pr. person 
frem til 2024 på 1,25 % for udvalgsvarer. Forbrugsprognosen er be-
regnet i faste priser.  

- Alle omsætningstal er i 2017-priser, så forandringer i omsætningen 
frem til 2024 kan tages som udtryk for reelle forandringer. 

- Handel via internettet – især for en række udvalgsvaregrupper - vil 
betyde en reduktion i den omsætning, der genereres i den traditio-
nelle detailhandel. Det forudsættes, at ca. 25 % af udvalgsvarefor-
bruget dækkes ved nethandel i 2024. 

Metode 
Med udgangspunkt i forbrugsberegningerne og viden om de forskellige 
udbudspunkters konkurrencemæssige styrker udarbejdes på grundlag af 
de foreliggende oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende 
analyser et indkøbsmønster for 2017. 

I denne model indlægges forbrugsforudsætningerne for 2024, og der fås et 
niveau for en omsætning i 2024, såfremt der ikke etableres to udvalgsva-
rebutikker på henholdsvis 3.000 m2 og 3.500 m2 i Bryggen.  

Derefter vurderes ændringerne i detailhandelsstrukturen, de konkurreren-
de projekters indflydelse og den generelle forventning til forbrugernes ind-
købsorientering frem til 2024.  

På denne baggrund fremkommer omsætningen i de relevante områder i 0-
alternativet. 

Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj 
grad etableringen af de to udvalgsvarebutikker vil påvirke dette indkøbs-
mønster og omsætningen i oplandet og influensområdet. 

Konsekvenser  
Tabel 1.3 viser den forventede udvikling i omsætningen af udvalgsvarer i 
Vejle kommune fra 2017 til 2024 med og uden udvidelsen af butiksstørrel-
sen i Bryggen. 

De fremtidige omsætninger i 2024 er udtryk for et omsætningsniveau og 
skal ikke opfattes som præcise tal. Alle tal er i 2017 priser. 

Tabel 1.3 viser eksempelvis, at udvalgsvareomsætningen i 2017 i Vejle by-
midte i øvrigt uden shoppingcentret Bryggen var 1.331 mio. kr. Hvis der ik-
ke etableres to butikker i Bryggen med et bruttoareal på 3-3.500 m2 (0-
alternativet), forventes omsætningen i Vejle bymidte i øvrigt at falde til 
1.211 mio. kr. i 2024.  

Hvis Hoved-alternativet etableres, forventes omsætningen Vejle bymidte i 
øvrigt at være 1.186 mio. kr. i 2024. Det vil sige, at omsætningen vil falde 
25 mio. kr. svarende til et fald på ca. 2 % i forhold til 0-alternativet. 

Den samlede udvalgsvareomsætning i Vejle bymidte i alt vil stige med 13 
mio. kr. til i alt 2.156 mio. kr. i 2024 i forhold til 0-alternativet, hvor ud-
valgsvareomsætningen forventes at være 2.143 mio. kr. 
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Tabel 1.3 Forventet udvikling i omsætningen af udvalgsvarer i Vejle kommune i 2017 
samt 2024 (mio. kr. incl. moms) 

 Bruttoareal  
Omsætning 
2017 

Omsætning 
2024 
0-alternativ 

Omsætning 
2024 
Hoved-
alternativ 

Konsekvens Ho-
ved-alternativ* 
 

Bryggen    347 397 496 +99 

Gammel Havn  - 535 474 -61 

Vejle bymidte i øvrigt  1.331 1.211 1.186 -25 

Vejle bymidte i alt  1.678 2.143 2.156 +13 

Vejle by i øvrigt  1.103 998 985 -13 

Vejle by i alt  2.781 3.133 3.141 - 

Give  144 106 106 - 

Børkop  65 46 46 - 

Egtved  
57 42 42 

- 

Jelling  - 

Vejle kommune i alt   3.048 3.334 3.334 - 
* Forskellen i omsætningen i Hoved-alternativet og 0-alternativet 
 

Nedenstående figur viser den forventede udvikling i omsætningen af ud-
valgsvarer i Vejle kommune fra 2017 til 2024, hvis der etableres to store ud-
valgsvarebutikker i Bryggen. 

Figur 1.1 Forventet udvikling i udvalgsvareomsætningen Hoved-alternativ i 2024 i for-
hold til 0-alternativ (mio. kr. inkl. moms i 2017-priser) 
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Udvalgsvarer 2024 – 0-alternativet 

Det forventes, at konkurrencesituationen generelt bliver skærpet i fremti-
den. Det forventes, at udvalgsvarehandelen vil centrere sig i færre, men 
stærkere udbudspunkter. Forbrugerne vil også i fremtiden lægge vægt på, at 
der er et stort vareudbud- og/eller butiksudbud i det enkelte udbudspunkt.  

Især de større udbudspunkter Vejle, Kolding, Horsens, Fredericia og Aarhus 
vil fortsat kæmpe om at tiltrække forbrugerne. Herudover vil de mindre byer 
fortsat forsøge at være attraktive udbudspunkter for det lokale opland. 

Endvidere forventes internethandel med detailhandelsvarer især i nogle 
brancher at kunne mærkes i den fysiske detailhandel. Det er forudsat, at 
godt 25 % af forbruget af udvalgsvarer dækkes ved køb på internettet i 2024. 
Nogle butikker og brancher vil naturligvis blive ramt hårdere end andre. Det 
er ICP’s vurdering, at den øgede internethandel vil ramme alle udvalgsvare-
butikker. 

Den øgede koncentrationstendens og den øgede e-handel betyder, at de 
største udbudspunkter vil blive styrket på bekostning af de mindre udbuds-
punkter. Det forventes, at selv mellemstore byer i fremtiden vil få vanskeligt 
ved at opretholde udvalget af udvalgsvarebutikker. I 0-alternativet forventes 
udvalgsvareomsætningen derfor at falde væsentligt i forhold til 2017 i de 
mindre byer som Give, Børkop, Egtved og Jelling. 

Detailhandelen i Vejle bymidte forventes at blive styrket i fremtiden ikke 
mindst på grund af etableringen Gammel Havn.  

Vejle bymidte vil også i fremtiden være et af de største udbudspunkter i Jyl-
land, som kan tilbyde et bredt og dybt udbud af alle typer af butikker og op-
levelser.  

Ligeledes forventes Bryggen at opnå en marginalt højere omsætning pri-
mært på grund af etablering af mindre udvalgsvarebutikker i de 3.900 m2, 
som stod tomt i 2017. Bryggen vurderes relativt at øge omsætningen med 
14 % i forhold til 2017, mens Vejle bymidte i øvrigt vurderes at miste ca. 9 % 
i forhold til 2017. Dette skyldes primært etableringen af Gammel Havn med 
en omflytning af store udvalgsvarebutikker fra mere sekundære placeringer. 
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Udvalgsvarer 2024 – Hoved-alternativet 

Hvis der etableres to udvalgsvarebutikker på henholdsvis 3.000 m2 og 
3.500 m2 i shoppingcentret Bryggen uden at den samlede ramme til detail-
handel i shoppingcentret udvides, vurderes Bryggen at kunne opnå en 
yderligere omsætning på 99 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Således for-
ventes Bryggen at opnå en samlet udvalgsvareomsætning på 496 mio. kr. i 
2024. 

De typer af butikker med et bruttoareal på 3-3.500 m2, der etableres i 
Bryggen, vil primært være butikker som også kunne etableres i projektet 
Gammel Havn. Derfor vurderes Gammel Havn at miste ca. 61 mio. kr. i for-
hold til 0-alternativet, hvilket svarer til en omsætningsnedgang på 11 %. 
Dette vil få konsekvenser for mulighederne for udlejningen af projektet. 

Butikkerne i Vejle bymidte i øvrigt forventes at miste 25 mio. kr. i udvalgsva-
reomsætning i forhold til 0-alternativet, hvilket svarer til en omsætningsned-
gang på godt 2 % for de eksisterende butikker i Vejle bymidte. Det kan ikke 
udelukkes, at en enkelt stor butik vil lukke eller flytte fra gågaden.  

Samlet set vurderes Vejle by i alt at styrke detailhandelen ved etableringen 
af to store udvalgsvarebutikker i Bryggen med 13 mio. kr. i forhold til 0-
alternativet. Det svarer til en omsætningsstigning på 1 % i 2024.  

I Vejle by i øvrigt forventes omsætningen at falde 13 mio. kr. svarende til et 
fald på godt 1 % i forhold til 0-alternativet. Styrkelsen af Vejle bymidte med 
etableringen af store udvalgsvarebutikker vil påvirke især storbutiksområdet 
i det nordlige Vejle by langs Horsensvej med etableringen af Gammel Havn i 
0-alternativet.  

Etableringen af to udvalgsvarebutikker på 3-3.500 m2 i Bryggen vil styrke 
Bryggen som udbudspunkt, men vil ikke øge det samlede areal til detailhan-
del i bymidten. Vejle bymidte er i forvejen et af de største udbudspunkter i 
Jylland, og derfor vurderes konsekvenserne at være relativt begrænsede 
udenfor Vejle by.  
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Vurdering af betydning for konkurrencen i relation til vareud-
valg og priser 
Et af målene med ændringen i en detailhandelsstruktur er at skabe øget 
konkurrence i detailhandelen og dermed et større vareudbud og lavere pri-
ser til forbrugerne. 

Med udgangspunkt i beregningsmetoden i Vejledningen om detailhandels-
planlægning1 har ICP foretaget en overordnet vurdering af betydningen for 
priskonkurrencen ved etablering af Hoved-alternativet, jf. figur 1.2. 

Det vurderes, at andelen af den eksisterende omsætning af udvalgsvarer i 
oplandet i kommunen, der vil flytte til bymidten, udgør 0,6 % i Hoved-
alternativet.  

Det gennemsnitlige bruttoareal til butikker i bymidten i alt er i dag 360 m2. 
Etableringen af to udvalgsvarebutikker på henholdsvis 3.000 m2 og 3.500 m2 
vil ikke rykke væsentligt på den gennemsnitlige butiksstørrelse i bymidten. 

Ifølge modellen til beregning af effekten af konkurrencen vurderes den kon-
kurrencemæssige effekt at være Uvæsentlig i Hoved-alternativet. Det vil si-
ge, at den øgede konkurrence ved etablering af to udvalgsvarebutikker på 3-
3.500 m2 i form af lavere priser, bredere vareudbud, højere produktkvalitet, 
bedre kundeservice eller øget innovation vil være Uvæsentlig for forbruger-
ne. 

Det er ICP’s vurdering, at etablering af to store udvalgsvarebutikker i Bryg-
gen generelt vil styrke detailhandelen især i Bryggen og dermed forbedre 
indkøbsforholdene for forbrugerne.  
 

Figur 1.2 Data til beregning af effekten for udvalgsvarer Hoved-alternativet 

Data til beregning af effekten af konkurrencen for udvalgsvarer Anslået konkurrencemæssige 
effekt 

Hvor stor en andel af den eksisterende omsætning vil flyttes til by-
midten? 

  

Andel omsætning der flyttes 0,6 %  

Hvad forventes forskellen at være på det gennemsnitlige butiksare-
al i bymidten sammenlignet med det gennemsnitlige butiksareal i 
eksisterende butikker i bymidten og oplandet? 

 Den konkurrencemæssige ef-
fekt for forbrugerne anslås at 

være: 

Procentvise forskel i gennemsnitligt. butiksareal 3,3 % Uvæsentlig 
Hvad er det gennemsnitlige antal butikker inden for de tilstedevæ-
rende brancher i bymidten og oplandet (fx tøj, isenkram etc.)? 

  

Gennemsnitligt antal butikker pr. branche 6,3  
Hvor stor en andel af efterspørgslen i kommunen dækkes af e-
handel? 

  

Andel af efterspørgslen der er E-handel 25 %  

 
  

                                                 
1 ”Vejledning om detailhandelsplanlægning, Erhvervsstyrelsen september 2017  
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-detailhandelsplanlaegning-2017 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-detailhandelsplanlaegning-2017
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Opsummering 
Samlet set vurderes det at være i overensstemmelse med Kommuneplanens 
Generelle Mål og Rammer, samt med Retningslinjerne for Bymidter i Kom-
muneplanen og Planloven at give mulighed for etableringen af to udvalgsva-
rebutikker på 3-3.500 m2 i Bryggen.  

Muligheden for etableringen af to udvalgsvarebutikker på henholdsvis 3.000 
m2 og 3.500 m2 i Bryggen vil overordnet styrke detailhandelen i Vejle bymid-
te. Etableringen af to stærke detailhandelskoncepter vil især styrke shop-
pingcentret Bryggen og vil øge kundestrømmen væsentligt i centret. Hermed 
vil Bryggen i højere grad udfylde rollen som vigtigt ankerpunkt i Vejle bymid-
te. 

Etableringen vil ikke rykke ved det samlede bruttoareal til detailhandel i by-
midten, men vil alene være en intern omflytning af udnyttelsen af arealerne 
i Bryggen. 

Etableringen af butikkerne i Bryggen vurderes primært få betydning for etab-
leringen af butikker i Gammel Havn. Det er den samme type af butikker, der 
ønskes etableret begge steder. Det vurderes at betyde en omsætningsfald 
på 61 mio. kr. i Gammel Havn i forhold til 0-alternativet, svarende til et fald 
på 11 %. 

Der er dog kun mulighed for etablering af to store udvalgsvarebutikker i 
Bryggen, mens Gammel Havn har mulighed for etablering af flere store bu-
tikker samt har nogle andre fordele til etablering af store udvalgsvarebutik-
ker, som for eksempel direkte adgang for kunderne og stor synlighed i gade-
billedet.  

Etableringen vil give Bryggen mulighed for bedre at udnytte især 1. salen i 
centret og skabe en bedre shopping oplevelse. Derved vil det styrke den 
samlede oplevelse for kunderne i Vejle bymidte. 

Butikkerne i Vejle bymidte i øvrigt samt Vejle by i øvrigt vurderes i mindre 
omfang at blive berørt af etableringen af de to butikker. Vejle bymidte i øv-
rigt vurderes at miste godt 2 %, mens Vejle by i øvrigt vurderes at miste godt 
1 % i forhold til 0-alternativet. 

Ændringerne vurderes ikke at få konsekvenser for butikkerne udenfor Vejle 
by, da Vejle bymidte i forvejen er et stærkt og betydende udbudspunkt. 



17 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detailhandelen i  
markedsområdet 

 



Detailhandelen i markedsområdet 
 

18  

Nedenstående beskrives detailhandelen med udvalgsvarer i markedsom-
rådet til Bryggen. 

ICP har foretaget en rekognoscering af detailhandelsudbuddet i Vejle bymidte 
samt Storbutiksområdet omkring Solkilde Allé i januar 2020 for at få et opdateret 
billede af det omkringliggende butiksudbud.  

Disse er sammenholdt med den seneste detailhandelsanalyse for Vejle kommune 
foretaget i 2018.  

Nedenstående oplysninger om antal butikker, bruttoareal og omsætning tager 
udgangspunkt i seneste detailhandelsanalyse. 

I markedsområdet i øvrigt vil den konkurrerende detailhandel blive beskrevet 
mere overordnet. Dette er på baggrund af de nyeste detailhandelsanalyser og 
rekognosceringer i de respektive kommuner. 

Figur 2.1 De væsentligste byer og udbudspunkter i markedsområdet 
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Detailhandelen i Vejle kommune 

I Vejle kommune er omkring 318 udvalgsvarebutikker, heraf er 42 % place-
ret i Vejle bymidte. Herudover har Vejle kommune ca. 184 dagligvarebu-
tikker og 43 butikker med særligt pladskrævende varer. Omkring 30 % af 
dagligvarebutikkerne ligger i Vejle bymidte. 

Nedenstående tabel viser antallet af udvalgsvarebutikker, bruttoareal til 
udvalgsvarer samt den gennemsnitlige butiksstørrelse. 

Bruttoarealet er defineret som det samlede areal, der hører til butikken, 
hvilket vil sige salgsareal, eventuelle kontorer samt lager- og personale-
rum. 

Tabel 2.1 Antal udvalgsvarebutikker og bruttoareal fordelt på bymidter i Vejle 
kommune 2018 
 

 Antal udvalgsvare-
butikker 

Bruttoareal 
m2 

Gns butiks-
størrelse   
(afrundet) 

Bryggen 42 12.100 290 

Vejle bymidte i øvrigt  157 59.500 380 

Vejle bymidte i alt  199 71.600 360 

Storbutiksområdet 12 20.500 1.700 

Vejle by i øvrigt 38 22.700 600 

Vejle by i alt 249 114.800 460 

Børkop bymidte 7 1.600 230 

Egtved bymidte 7 3.000 430 

Give bymidte 19 5.100 270 

Jelling bymidte 4 600 150 

Vejle kommune i øvrigt 32 17.300 540 

Vejle kommune i alt  318 142.400 450 

Vejle bymidte er det største udbudspunkt i den sydlige Jylland med i alt 
261 butikker, heraf er 199 udvalgsvarebutikker.  

Detailhandelen i Vejle bymidte er primært koncentreret i gågaderne 
Søndergade, Torvegade og Nørregade. Kombinationen af shoppingcen-
tret Bryggen med i alt 42 detailhandelsbutikker som det sydligste anker, 
en hyggelig gågade med et bredt og dybt udbud af butikker, et latiner-
kvarter Grønnegade og Tønnesgade samt Føtex og shoppingcentret 
Mary’s med H&M som et nordligt anker samt et bredt udbud af speci-
albutikker især inden for dagligvarer. 

Vejle bymidte indeholder desuden området omkring Sjællandsgade og 
Ibæk Strandvej, hvor der ligger et par byggemarkeder og andre større 
udvalgsvarebutikker. Vejle bymidte omfatter herudover Dæmningen og 
området omkring Flegmade, Flegborg og Vestre Engvej, hvor der ligele-
des er en del større udvalgsvarebutikker heriblandt Elgiganten, Silvan, 
T-Hansen, Hvidevare-Centret og Designa Køkken. 

44 % af udvalgsvarebutikkerne i Vejle bymidte svarende til 87 butikker 
er beklædningsbutikker, mens 25 % er boligudstyrsbutikker og 31 % er 
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butikker med øvrige udvalgsvarer. Det samlede bruttoareal til udvalgs-
varer er omkring 71.600 m2, hvilket giver en gennemsnitlig butiksstør-
relse på 360 m2. I Vejle bymidte i dag ligger i alt 5 udvalgsvarebutikker 
med et bruttoareal på minimum 2.000 m2. 

Storbutiksområdet, som består af Solkilde Allé, Dandyvej og Lysholt, har 
i alt 12 udvalgsvarebutikker samt 13 butikker med særligt pladskræven-
de varer. Herudover ligger hypermarkedet Bilka som defineres som en 
dagligvarebutik. Her ligger store udvalgsvarebutikker som Idemøbler, 
BabySam, Jysk, Skousen, Harald Nyborg, Drømmeland og T Hansen 
samt særligt pladskrævende butikker som Bauhaus, Plantorama og et 
bredt udbud af køkkenbutikker. Samlet set er der 20.500 m2 til udvalgs-
varebutikker og en gennemsnitlig butiksstørrelse for udvalgsvarer på 
1.700 m2. 

I Vejle by i øvrigt ligger 38 udvalgsvarebutikker, heraf er 4 beklædnings-
butikker og henholdsvis 17 boligudstyrsbutikker og øvrige udvalgsvare-
butikker. Bydelscentrene Bredballe Centret, Vindinggård Centret, Nør-
remark Centret og Grøndalsvej er primært stærke udbudspunkter for 
dagligvarer, og har et relativt lavt udbud af udvalgsvarebutikker. Ud-
valgsvarebutikkerne i Vejle by i øvrigt er meget forskelligartet i størrelse 
og type, men har en gennemsnitsstørrelse på 600 m2.  

Give bymidte har i alt 19 udvalgsvarebutikker. Her ligger et vist udbud af både 
beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer med blandt andet 6 tøjbutik-
ker, en skobutik, to butikker med køkkenudstyr/gaver, en radio/tv-butik, en 
boghandler, en optiker, en sportsbutik og en guld/sølvbutik. De største daglig-
varebutikker i Give bymidte er supermarkedet SuperBrugsen samt discount-
butikkerne Netto og Fakta.  

I Børkop bymidte ligger i alt ca. 7 udvalgsvarevarebutikker. Her ligger blandt 
andet 3 tøjbutikker, en boligindretningsbutik og en stofbutik. De største dag-
ligvarebutikker er discountbutikkerne Fakta og Rema 1000.  

I Egtved bymidte er 7 udvalgsvarebutikker. Her ligger blandt andet 2 tøjbutik-
ker, en sportsbutik, en optiker, en møbelbutik, en radio/tv. De største daglig-
varebutikker er SuperBrugsen og ABC Lavpris. 

Jelling bymidte har 9 butikker, heraf er 5 dagligvarebutikker bl.a. supermarke-
det SuperBrugsen. Discountbutikkerne Netto og Rema 1000 er placeret uden-
for Jelling bymidte. 

Herudover ligger i alt 32 udvalgsvarebutikker i Vejle kommune i øvrigt med et 
samlet bruttoareal på 17.300 m2. I Give området ligger 11 udvalgsvarebutik-
ker, heraf ligger 2 I Thyregod bymidte. 

I Børkop området i øvrigt ligger 12 udvalgsvarebutikker, mens der er 6 ud-
valgsvarebutikker i Egtved området i øvrigt og 3 udvalgsvarebutikker i Jelling i 
øvrigt. 
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Udvalgsvareomsætningen 
Udvalgsvareomsætningen i Vejle kommune er blevet indhentet ved di-
rekte henvendelse til de enkelte butiksindehavere i forbindelse med 
detailhandelsanalysen i 2018.  

Af tabel 2.4 fremgår de indsamlede omsætningstal. Af anonymitetshen-
syn er det ikke muligt at vise omsætningstallene for alle områder. 

Disse anonymitetshensyn træder i kraft, hvor der enten er for få butikker 
inden for de enkelte branchegrupper eller hvor få butikker har en meget 
stor del af omsætningen inden for branchegruppen. 

Tabel 2.4 Udvalgsvareomsætning i Vejle kommune 2017 i mio. kr. incl. moms 
 Udvalgsvareomsætning 

2017 
(mio. kr. incl. moms) 

Bryggen 347 

Vejle bymidte 1.331 

Vejle bymidte i alt  1.678 

Vejle by i øvrigt  1.103 

Vejle by i alt  2.781 

Give 144 

Børkop  65 

Egtved/Jelling  57 

Vejle kommune i alt 3.047 

 
I Vejle kommune udgjorde den samlede udvalgsvareomsætning 3,05 mia. 
kr. incl. moms i 2017.  

I Vejle Midtby var omsætningen 1,68 mia. kr., hvilket svarer til 55 % af den 
samlede omsætning i kommunen.  

I Vejle by i øvrigt var den samlede udvalgsvareomsætning 1,10 mia. kr. 
Heraf udgjorde Storbutiksområdet en væsentlig del af den samlede om-
sætning i Vejle by i øvrigt. 

I Give området var den samlede udvalgsvareomsætning 144 mio. kr., 
mens Børkop havde en udvalgsvareomsætning på 65 mio. kr. 

Egtved og Jelling havde en samlet udvalgsvareomsætning på 57 mio. kr.  
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Detailhandelen i markedsområdet udenfor Vejle kommu-
ne 
De udbudspunkter, som har betydning for detailhandelen i Vejle bymid-
te, er de øvrige større udbudspunkter i regionen, som har en regional 
tiltrækningskraft. Det er især Kolding Nord, Kolding bymidte, Horsens 
bymidte og Fredericia bymidte. 
Herudover har udbuddet i de mere lokale udbudspunkter Hedensted, 
Tørring, Juelsminde, Billund og Grindsted en betydning for Vejle bymid-
tes regionale tiltrækningskraft. 
Vejle bymidte har ubetinget det største antal udvalgsvarebutikker i mar-
kedsområdet med godt 200 butikker. Horsens har godt 150 udvalgsvare-
butikker, mens Kolding Nord med Kolding Storcenter har omkring 125 
butikker. I Kolding bymidte er omkring 100 udvalgsvarebutikker og Fre-
dericia har knap 70 butikker. 
I Grindsted bymidte er omkring 30 udvalgsvarebutikker, mens bymidter-
ne i Hedensted, Juelsminde og Tørring har omkring 20 butikker. I Billund 
er omkring 15 udvalgsvarebutikker. 

Tabel 2.4 Antal udvalgsvarebutikker i bymidterne i markedsområdet i øvrigt 

 

Nedenstående beskrives de største udbudspunkter i Horsens, Kolding og 
Fredericia overordnet. 
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Horsens 
Horsens bymidte er et væsentligt indkøbssted primært for forbrugerne i 
Horsens kommune. Horsens bymidte ligger godt 30 km fra Vejle Midtby. 

Horsens bymidte er koncentreret omkring gågaden Søndergade, hvor 
blandt andet shoppingcentret Bytorv Horsens er placeret samt Hospi-
talsgade og Søndergade. Umiddelbart syd for bymidten er hypermarke-
det Bilka placeret i forbindelse med en række store udvalgsvarebutikker 
som Biltema, Harald Nyborg, Elgiganten, Sportmaster og Drømmeland. 

Der ligger i alt omkring 151 udvalgsvarebutikker i Horsens bymidte. 

Kolding 
I Kolding er detailhandelen delt i Kolding bymidte og Kolding aflastnings-
område. Kolding bymidte er generelt det primære udbudspunkt for bor-
gerne i Kolding by, mens Kolding aflastningsområde tiltrækker kunder fra 
et mere regionalt opland. 

Kolding ligger 30 km fra Vejle bymidte. 

Kolding bymidte 
Kolding bymidte har et hyggeligt gågademiljø koncentreret om især Øster- 
gade og Helligkorsgade. Der er omkring 100 udvalgsvarebutikker i den funk-
tionelle bymidte. 

Kolding Nord 
Kolding Storcenter tiltrækker forbrugere fra hele Sydjylland i kraft af både 
det overdækkede butikscenter samt den væsentlige koncentration af stor-
butikker indenfor udvalgsvarer. 

Der er omkring 125 udvalgsvarebutikker i området, heraf ligger ca. 80 ud- 
valgsvarebutikker i Kolding Storcenter. En af de store ankerbutikker er 
hypermarkedet Bilka. Herudover ligger store udvalgsvarebutikker som 
Elgiganten, Bauhaus, BabySam, Harald Nyborg og Billig Blomst. 

Fredericia 
Fredericia bymidte er et væsentligt indkøbssted primært for forbrugerne i 
Fredericia kommune. Fredericia bymidte ligger knap 25 km fra Vejle Midt-
by. 

Detailhandelen i Fredericia bymidte er koncentreret på Danmarksgade og 
Gothersgade og til dels i Vendersgade. Der er i alt omkring 67 udvalgsva-
rebutikker i bymidten, heraf er hovedparten beklædningsbutikker. 

Der arbejdes for øjeblikket med et større omdannelsesprojekt på de gam-
le industriarealer på Fredericia Havn. Det samlede projekt kaldes Frede-
ricia C. Her arbejdes der med at etablere et shopping område med et 
samlet areal på ca. 20.000 m2. 

Herudover ligger aflastningscentret Fredericia Vest i den vestlige del af Fre-
dericia på Vejlevej. Her ligger omkring 28 udvalgsvarebutikker samt et Føtex-
varehus og en række discountbutikker. Her ligger primært storbutikskon-
cepter som Biltema, Ilva, PetWorld, Thansen, Jysk, Jem&Fix, Sport 24 Out-
let og Ønskebørn.  
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Fremtidig konkurrencesituation 
I det følgende beskrives en række forhold i den overordnede nuværende 
og fremtidige konkurrencesituation, som kan påvirke detailhandelen i 
Vejle bymidte. 

Det forventes, at forbrugernes mobilitet fortsat er stigende og at de fort-
sat er villige til at køre langt for det rigtige udbud af udvalgsvarer og de 
bedste oplevelser. 

Vejle bymidte bliver styrket med muligheden for etableringen af op til 
30.000 m2 primært store udvalgsvarebutikker på Gammel Havn. 

I Brande er skabt mulighed for at etablere en ny bydel i forbindelse med 
Bestsellers kontor. Visionen er at skabe et læringsmiljø for fremtidens bu-
tikker, hvor der vil blive arbejdet på nye måder at kombinere e-handel med 
de fysiske butikker. Området vil komme til at huse omkring 60 butikker. De 
vil være en blanding af Bestsellers brands og andre butikker i og udenfor 
modebranchen. I alt vil op til 30.000 m2 kunne anvendes til detailhandel. 
Herudover vil blandt andet være hotel- og konferencefaciliteter og et høj-
hus på op til 320 meter. Der er endnu ingen konkret tidsplan for projektet. 

I Billund arbejdes på etableringen af et outletcenter i forbindelse med 
Lalandia tæt på Legoland. Centret forventes at blive i alt 20.000 m2 og 
huse op til 60-80 butikker primært internationale brands. Outletcentret 
forventes etableret i 2 faser, hvor fase 1 udgør 12.000 m2 butiksareal og 
fase 2 udgør 8.000 m2 butiksareal. Tidsplanen er fortsat usikker. 

I Fredericia er mulighed for etablering af 20.000 m2 detailhandel i byud-
viklingsprojektet Fredericia C på de tidligere industriarealer på Fredericia 
Havn. 
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Til brug for vurderinger af konsekvenserne for detailhandelen ved etableringen 
af to butikker med et maksimalt bruttoareal på 3-3.500 m2 i Bryggen belyses stør-
relsen af det nuværende og fremtidige forbrug af udvalgsvarer i Vejle kommu-
ne. 

Nedenstående er forbruget opgjort for Vejle kommune, som er det primære 
opland til Vejle bymidte. Oplandet er delt i områderne Vejle, Give, Børkop, Egtved 
og Jelling. 

Forbruget er beregnet for udvalgsvarer i alt som er inklusiv beklædning, boligud-
styr og øvrige udvalgsvarer. 

Figur 3.1 Områder i Vejle kommune  

 

Datagrundlag og horisontår 

Der er ved beregningen af forbruget i oplandet anvendt ICP’s bearbejdning 
af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. 
indkomst, bolig- og befolkningsforhold. Herudover er den seneste befolk-
ningsprognose fra Vejle Kommune anvendt. 

Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2017 samt horisontåret 2024. 
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Befolknings- og indkomstforhold 

Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstallet i Vejle kommune. 

I Vejle kommune boede ca. 114.100 personer i 2017. Samlet set forventes 
befolkningstallet for at stige 6 % i perioden 2017 til 2024 til 120.900 per-
soner. 

Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet i Vejle kommune (antal personer) 2017– 2024  

 

Der er dog forskel på udviklingen i befolkningstallet i de enkelte områder. 

I Vejle området forventes befolkningstallet at stige 8 % i perioden 2017 til 
2024 fra 65.100 personer i 2017 til 70.400 personer i 2024. Det er især i Vejle 
Midtby, der forventes en befolkningsstigning på 13 %. 

I Give området og Egtved området forventes befolkningsudviklingen at 
være nogenlunde konstant, mens der i Jelling området forventes en svag 
stigning på 1 % i perioden 2017 til 2024. 

I Børkop området forventes en stigning i befolkningstallet på 10 % fra 
14.200 personer i 2017 til 15.500 personer i 2024. 
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Forbrugsforhold 

På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstfor-
holdene samt ICP’s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersø-
gelser er forbruget af udvalgsvarer beregnet for 2017 og 2024. 

Det samlede forbrug af udvalgsvarer i Vejle kommune var 2,41 mia. kr. i 
2017, hvilket forventes at stige 16 % til 2,79 mia. kr. i 2024. 

I Vejle området var det samlede udvalgsvareforbrug 1,39 mia. kr. i 2017, 
hvilket forventes at stige 18 % til 1,64 mia. kr. i 2024. 

Figur 3.3 Udviklingen i forbruget af udvalgsvarer i Vejle kommune (mio. kr.) 2017 - 
2024 
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DAGLIGVARER 

471110 Købmænd og døgnkiosker 

471120 Supermarkeder 

471130 Discountforretninger 

471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 

472100 Frugt- og grøntforretninger 

472200 Slagter- og viktualieforretninger 

472300 Fiskeforretninger 

472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 

472500 Detailhandel med drikkevarer 

472600 Tobaksforretninger 

472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 

473000 Servicestationer med kiosk 

477300 Apoteker 

477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 

477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 

477610 Blomsterforretninger 
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BEKLÆDNING 

475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 

477110 Tøjforretninger 

477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 

477210 Skotøjsforretninger 

477900 Forhandlere af brugt tøj 
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BOLIGUDSTYR 

474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 

474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 

474300 Radio- og tv-forretninger 

475210 Farve- og tapetforretninger 

475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 

475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 

475910 Møbelforretninger 

475920 Boligtekstilforretninger 

475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. 

475990 Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. 

477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 

477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed 

477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 

952900 Låsesmede, hvis salgslokale 

477900 Andre forhandlere af brugte varer 
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ØVRIGE UDVALGSVARER 

453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 

475940 Forhandlere af musikinstrumenter 

476100 Detailhandel med bøger 

476200 Detailhandel med aviser og papirvarer 

476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser 

476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 

476420 Cykel- og knallertforretninger 

476500 Detailhandel med spil og legetøj 

477220 Lædervareforretninger 

477630 Dyrehandel 

477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 

477810 Optikere 

477820 Fotoforretninger 

477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 

477900 Bogantikvariater 

477900 Andre forhandlere af brugte varer 
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SÆRLIG PLADSKRÆVENDE 

451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 

451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. 

451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. 

454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil 

475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 

476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 

477620 Planteforhandlere og havecentre 

477890 Detailhandel med køkken og badeværelseselementer 
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Offentliggørelse af lokalplanforslag nr. 1320 og  
forslag til kommuneplantillæg nr. 60 
Vejle Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1320 Centerområde 
ved Søndertorv, Sønderbrogade og Enghavevej, Vejle og tillæg nr. 60 til 
Vejle Kommuneplan 2017-2029. Vejle Byråd har vedtaget forslagene på 
møde den 27.05.2020. 
 
Brevet her er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere, naboer og 
andre, der kan have en væsentlig interesse i planen. 
 
Hvad er en lokalplan 
En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens 
område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et 
område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, 
hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, 
hvordan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold.  
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., 
der er indeholdt i planen. 
 
Lokalplanens indhold 
Lokalplanen omfatter matr.nr. matr.nr. 62a, 65a, 66, 67 og del af litra 7000v 
Vejle Bygrunde. 
 
Lokalplanen giver mulighed for to udvalgsvarebutikker på henholdsvis 
3.000 m² og 3.500 m² i Bryggen i Vejle midtby. Med den gældende 
lokalplan må udvalgsvarebutikker ikke være over 2.000 m2. Derudover 
gives der mulighed for en dagligvarebutik på op til 5.000 m² mod 4.000 m² i 
dag, da der er sket en ændringen i planloven, der imødekommer 
tidssvarende butiksdrift. 
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J. nr.: 01.02.05-P16-3-20  

 

Kontaktperson: 

Rikke Tovbjerg Simonsen 

Lokaltlf.: 76 81 22 67  

Mobil: 29 33 23 70  

E-post:RITSI@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

 
 

 

Teknik & Miljø - Plan 
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30 Fax: 
ritsi@vejle.dk · www.vejle.dk 
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14 
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14 
Reg. nr. 4597 konto 642 56 03000· CVR Nr. 29189900 · EAN Nr. 5798006362455 

 



Lokalplanen erstatter eksisterende lokalplan nr. 172, hvor den primære ændring vil være 
muligheden for større udvalgsvarebutikker. Bestemmelserne og redegørelsen fra denne 
lokalplan er i vides muligt omfang i overført til den nye lokalplan, men er selvfølgelig 
opdateret i forhold til de faktiske forhold, lovgivning og praksis. 
  
Derudover erstatter lokalplanen lokalplan nr. 1000 Facader og skilte for Vejle Midtby, da 
skiltebestemmelserne i lokalplan nr. 1000 ikke harmonerer med en bebyggelse i en skala som 
Bryggens. 
 
  

 
Figur 1 Lokalplanområdet, afgrænset med røde prikker, set fra syd mod nord 
[Vurderingsstyrelsens baggrundskort] 

 
Kommuneplantillæggets indhold 
Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af to udvalgsvarebutikker på 3.000 m² 
og 3.500 m² i Bryggen. Centerramme 1.1.C.23, der gælder for området, giver kun mulighed 
for udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m². Derudover er rammen til dagligvarer justeret op 
fra 4.000 m² til 5.000 m² som er i overensstemmelse med ændringen i planloven. 
 
Her kan du se forslagene 
Kommunens hjemmeside www.vejle.dk/hoeringer fra den 02.06.2020, i Teknik & Miljø, 
Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på Borgerservicecenter Vejle samt på bibliotekerne i Vejle, 
Give, Egtved, Børkop og Jelling. Planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, 
Kirketorvet 22. 

http://www.vejle.dk/hoeringer


 
Høringsperiode 
Offentlig høring i 8 uger fra tirsdag den 02.06.2020 med høringsfrist tirsdag den 28.07.2020 
kl. 15.00. Derefter tager byrådet endelig stilling til forslagene. Du kan sende idéer og 
kommentarer til forslagene inden høringsperiodens udløb til e-mail: plan@vejle.dk eller 
Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. 
 
Lokalplanforslagets foreløbige retsvirkning 
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges 
eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen. 
 
Screening for miljøvurdering  
Der er foretaget screening af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør 
miljøvurderingsloven. Planerne er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10b, men 
vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for § 8, stk. 1, nr. 1, jævnfør § 8, stk. 2, 
og er derfor ikke miljøvurderet. Muligheden for to udvalgsvarebutikker på henholdsvis 3.000 
m² og 3.500 m² i shoppingcentret Bryggen, vurderes ikke at få væsentlig konsekvenser for 
andre butikker. Screeningen kan i 4 uger fra offentliggørelsen ses på kommunens 
hjemmeside. Se høringer på www.vejle.dk/hoeringer.  
 
Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering  
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 
uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Gå til 
Klageportalen. 

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller 
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner 
og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem 
der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside. 
 
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder. 
 
Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Rikke Tovbjerg Simonsen 
 

Byplanlægger, civilingeniør 
 
  

mailto:plan@vejle.dk
http://www.vejle.dk/hoeringer
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
mailto:plan@vejle.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/


SåSådan behandler Vejle Kommune personoplysninger om dig 
(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S) 
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger 
om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række 
oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle 
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk, CVR-nr.: 29 18 99 00 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
På mail: dpo.vejle@bechbruun.com 
På telefon: 72 27 30 02 
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle 
Pr. brev: 
DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
CVR nr.: 3853 8071  

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Høringer af forslag til lokalplan, ansøgning om dispensation og ansøgning om 
landzonetilladelse. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
• Lov om planlægning (planloven) Nr. 388 af 6. juni 1991, § 20, § 26, § 35, stk. 4  
• Databeskyttelsesloven § 5, stk. 11 
• Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e2   

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
☒ Almindelige personoplysninger 
☒ evt. CPR-nummer (alene til brug for journalisering) 
Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse 
personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.  

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre. 

                                                 
1 Lov nr. 502 af 23.05.2018 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 

mailto:post@vejle.dk
mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle


6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS: 
 ☒ Nej ☐ Ja 

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra 
Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv. 

• Vejle Kommune indhenter ikke oplysninger om dig hos andre end dig selv. 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den 
periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet 
med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine 
personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven. 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine 
personoplysninger. 

10. Dine rettigheder 

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til 
Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger: 

• Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig 
• Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv 
• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig 
• Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige 

behandling 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se 
kontaktoplysninger i afsnit 2. 

11. Retten til at trække samtykke tilbage 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette 
tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til 
tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke. 

12. Klagevejledning 

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine 
personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller 
finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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