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Erhvervsområde nordøst for Vejlevej, Svindbæk
Hører til lokalplan nr. 1313

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029

Endelig godkendt			

den 27.05.2020
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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 retningslinjer 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 fremtidige 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 kommuneplanens 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
05.02.2020 Vedtagelse af forslaget i byrådet
07.02.2020 - 03.04.2020 Offentlig høring
27.05.2020 Endelig vedtagelse i byrådet
29.05.2020 Offentliggørelse
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Indledning
Baggrund
Nordvest for dette rammeområde ligger et allerede lokalplanlagt erhvervsområde, hvor en af virksomhederne har et behov for en udvidelse af sin
oplagsplads.

Fordebat
Førend udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen af
et område, skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.
Vejle Kommune har indkaldt ideer og forslag i 14 dage i perioden 25.11.2019
til 9.12.2019. Der er indkommet én bemærkning om, at forhold omkring
naturbeskyttelsesområde og økologisk forbindelse skal behandles i planprocessen.
Redegørelse for udlæg af erhvervsareal
Langs motorvejen mellem Give og Brande er der ved Svindbæk udlagt et
område til erhverv, der blandt andet huser en virksomhed, der producerer
tårne til vindmøller og indgår i en regional kæde af producenter til vindmølleindustrien. Virksomheden er arealkrævende, idet den har brug for store
oplagspladser til tårndele til vindmøller. Virksomheden har nu brug for at
udvide for at få mere oplagsplads, og dette kommuneplantillæg udvider erhvervsarealet med 9,8 hektar.
I Vejle Kommuneplan 2017-2019 er
videlse af erhvervsområdet sydøst
Kommuneplanramme 99.E.8 ligger
henhold til planlovens § 11a, stk. 6,
den nærliggende by, Thyregod.

der vist et perspektivområde for udfor det nuværende erhvervsområde.
inden for dette perspektivområde. I
udtages et tilsvarende erhvervsareal i

Retningslinje for arealer til byudvikling
Der udlægges et areal til erhvervsområde til fremtidig byzone i tilknytning
til eksisterende erhvervsområde ved Svindbæk. Der udtages et tilsvarende
areal, der er udlagt til erhvervsområde ved Thyregod.
Se kort med omfordeling af arealer på side 9.
Grundvandsinteresser
Kommuneplanrammen ligger inden for et vandværksopland til Brande
vandværk.
Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til
almene vandforsyninger skal så vidt muligt friholdes for udlæg af nye arealer
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til erhvervsformål eller nye anlæg, der medfører en øget fare for forurening
af grundvandet.
Lokalplan nr. 1313 sikrer i overenstemmelse med nærværende kommuneplantillæg krav om varetagelse af drikkevandsinteresserne. Lokalplanen
fastlægger desuden bestemmelser om, at oplagsplads skal etableres med
tæt fast befæstelse med fald mod afløb eller lignende, således at der sker en
kontrolleret afledning/opsamling.
Natura 2000-område og bilag IV-arter
Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i området forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Odder findes i Brande
Å-systemet, og inden for en afstand af 600 meter er der fund af vandflagermus. Det er ikke usandsynligt, at der kan være flagermusarter i de gamle
bygninger inden for området.
Alle arter af flagermus er omfattet af bilag IV og er strengt beskyttede jf.
habitatdirektivet. Reglerne er bl.a. implementeret i Naturbeskyttelseslovens
§ 29a og Artsfredningsbekendtgørelsens § 10, hvor Miljøstyrelsen er myndighed. § 29a i Naturbeskyttelsesloven siger følgende: ”De dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning
for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i alle livsstadier af de omfattede
dyrearter. Stk. 2. Yngle- og rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag
3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges”.
Det er lodsejerens ansvar at sikre, at beskyttelsesbestemmelserne jf.
Naturbeskyttelsesloven § 29 a og Artsfredningsbekendtgørelsen § 10 ikke
overtrædes. Dette vil i mange tilfælde indbefatte nærmere undersøgelser,
som således også påhviler lodsejeren. Viser undersøgelserne, at der er
forhold, der vil medføre overtrædelser af beskyttelsesbestemmelserne, og
ønsker lodsejer på trods heraf at fortsætte med tiltaget, skal der søges om
dispensationen hos Naturstyrelsen. Hvis der er flagermus, skal Naturstyrelsen give tilladelse til nedrivning af bygningerne, og nedrivning skal foregå
i perioden mellem 1. september og 1. oktober, eller mellem slut-april til
slut-juni, hvor flagermus i alle livsstadier vil være i stand til at flygte, hvis
de befinder sig i bygningerne.
Såfremt ovenstående følges, vurderer kommunen, at kommuneplantillægget
kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige
yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet
af habitatdirektivets bilag IV.
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Grønt Danmarkskort
Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser
I økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal dyr og
planters naturlige bevægelsesveje styrkes. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe
dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.
Der er en potentiel økologisk forbindelse i den nordvestlige og sydøstlige del
af kommuneplanrammen, og uden for rammen er en økologisk forbindelse.
Der er fortsat en fri zone mellem rammen og den økologiske forbindelse, og
rammen vurderes ikke at forringe muligheden for en økologisk forbindelse i
væsentlig grad.
Naturområder og potentielle naturområder
Der er et naturområde og et potentielt naturområde uden for kommuneplanrammen. Naturområder skal sikre et mangfoldigt og varieret dyre- og
planteliv, og der bør ikke tillades byggeri. Omkring naturområder skal der
etableres en zone fri for bebyggelse på 10-25 meter.
Afgrænsningen af kommuneplanramme 99.E.8 er tilpasset, så der ved det
nordvestlige og sydøstlige hjørne er en 15 meter bred bufferzone på de hidtil
dyrkede landbrugsarealer. Dette sikrer, at der opnås en afstand på mindst 20
meter til det beskyttede vandløb og den beskyttede eng langs rammens sydgrænse. Rammen har derfor ikke betydning for udpegningen af naturområdet
og det potentielle naturområde.
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Miljøscreening
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en
miljøvurdering.
Planerne 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 omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneskeog naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det
indbyrdes forhold mellem disse faktorer.
Vejle Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter inden for
lokalplanområdet. Odder findes i Brande Å-systemet, og inden for en afstand
af 600 meter er der fund af vandflagermus. Det er ikke usandsynligt, at der
kan være flagermusarter i de gamle bygninger inden for lokalplanområdet.
Er det tilfældet, skal nedrivning af bygningerne foretages efter anvisning fra
Naturstyrelsens vildtkonsulent.
Mellem lokalplanområdet og Vejlevej er der et tilløb til Brande Å ved Højgård
(Brande Å løber på den anden side af Vejlevej i forhold til lokalplanområdet).
Vandløbet er ikke omfattet af en åbeskyttelseslinje, men er beskyttet efter §
3. Langs en del af vandløbet, men fortsat uden for lokalplanområdet, ligger
en beskyttet eng. Afgrænsningen af lokalplanområdet er tilpasset således,
at der er en 15 meter bred bufferzone på de hidtil dyrkede landbrugsarealer
tættest på vandløbet og naturområderne for at opnå en god afstand til vandløb og natur langs områdets afgrænsning mod syd.
Der er en potentiel økologisk forbindelse, der omfatter den vestligste og
sydligste del af lokalplanområdet, og uden for, men grænsende til lokalplanområdet er udlagt et potentielt naturbeskyttelsesområde. Størstedelen af
de pågældende arealer anvendes i dag til landbrug, og der er en landbrugsbygning, som i forbindelse med lokalplanlægningen nedlægges. Det er Vejle
Kommunes vurdering, at en 15 meter bred bufferzone på de hidtil dyrkede
landbrugsarealer tættest på vandløbet og naturområderne kan fungere som
spredningskorridor og bufferzone for dyr og planter.
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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Ny ramme 99.E.8 Erhvervsområde ved den
Midtjyske Motorvej og Vejlevej ved Svindbæk
Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 5
Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af udendørs
oplagsplads.
Zonestatus
Byzone
Notat
Lokalplanlægningen skal sikre, at der stilles krav i forhold til varetagelse af
drikkevandsinteresserne.
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Ny kommuneplanramme 99.E.8 udlægger området til erhvervsformål i form af oplagsplads.

Omfordeling af arealer i Kommuneplan 2017-2029.
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Teknik & Miljø • Plan
Kirketorvet 22 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 22 30
E-post: plan@vejle.dk

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1313 og tillæg nr. 54
Lokalplan nr. 1313 Erhvervsområde nordøst for Vejlevej, Svindbæk og tillæg nr. 54 til Vejle
Kommuneplan 2017-2029 er den 27.05.2020 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 planen/planerne, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der
er vedtaget af byrådet, vedlagt.
Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer:
 Lokalplanen tilføjes en bestemmelse om at belysning i princippet
skal placeres mellem Welcons eksisterende oplagsplads og til lige
efter gården Højgård, som nedrives. Dette tilføjes ligeledes i
redegørelsen under afsnittet Ubebyggede arealer, og
placeringsmuligheder vises på kortbilag 3.
 Det præciseres i lokalplanens redegørelse under afsnittet
Miljøforhold, at det er maskinværkstedsbekendtgørelsen, der
fastsætter de vejledende grænseværdier for Welcon.
 Det bemærkes i lokalplanens redegørelse under afsnittet Servitutter,
at en af spredningskorridorerne er fjernet, og at det sikres at der
etableres en spredningskorridor langs motorvejen og hen til
spredningskorridoren langs lokalplanens sydøstlige grænse. Den
fjernede spredningskorridor tages af kortbilag 3 Fremtidige forhold.

29-05-2020
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J. nr.: 01.02.05-P16-51-19

Kontaktperson:
Maria Duvander Pedersen
Lokaltlf.: 76 81 22 73
Mobil: 23 27 36 85
E-post:MARDP@vejle.dk
Her bor vi:
Kirketorvet 22, 7100 Vejle

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,
Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af offentliggørelsen af
lokalplanen og tillægget, der offentliggøres den 29.05.2020 på kommunens
hjemmeside. I offentliggørelsen kan du finde retsvirkningerne og
klagevejledningen for planerne.

Venlig hilsen
Maria Duvander Pedersen
Geograf, Byplanlægger
Teknik & Miljø - Plan
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
plan@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

Offentliggørelse på www.vejle.dk d. 29.05.2020
Lokalplan nr. 1313 og tillæg nr. 54
Erhvervsområde nordøst for Vejlevej, Svindbæk
Planerne er vedtaget endeligt af byrådet.
Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget
Byrådet har d. 27.05.2020 vedtaget lokalplan nr. 1313 og tillæg nr. 54 til Vejle Kommuneplan 20172029.
Formålet med lokalplanen er, at udlægge området til erhverv i form af udendørs oplagsplads.
Lokalplanen skal sikre, at området anvendes med respekt for natur- og drikkevandsinteresser, og at
der etableres afskærmende beplantning og spredningskorridor.
Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer i forhold til forslaget:


Lokalplanen tilføjes en bestemmelse om at belysning i princippet skal placeres mellem
Welcons eksisterende oplagsplads og til lige efter gården Højgård, som nedrives. Dette tilføjes
ligeledes i redegørelsen under afsnittet Ubebyggede arealer, og placeringsmuligheder vises
på kortbilag 3.



Det præciseres i lokalplanens redegørelse under afsnittet Miljøforhold, at det er
maskinværkstedsbekendtgørelsen, der fastsætter de vejledende grænseværdier for Welcon.



Det bemærkes i lokalplanens redegørelse under afsnittet Servitutter, at en af
spredningskorridorerne er fjernet, og at det sikres at der etableres en spredningskorridor langs
motorvejen og hen til spredningskorridoren langs lokalplanens sydøstlige grænse. Den
fjernede spredningskorridor tages af kortbilag 3 Fremtidige forhold.

Her kan du også se planerne
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og
Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.
Lokalplanen er bindende
Efter den offentlige bekendtgørelse af planen d. 29.05.2020 må der ikke retligt eller faktisk etableres
forhold i strid med planen.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger
efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via 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.
Undtagelse fra områdeklassificering

Området omfattet af lokalplanen undtages hermed fra områdeklassificeringen, jævnfør
jordforureningsloven. Regulativ for Jord er derved ændret. Du kan se det opdaterede kort på
www.kortvejle.dk. Læs mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

