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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

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg da den samlede ramme for de-

tailtailhandel med pladskrævende varegrupper skal øges fra 18.000 m² til 

25.000 m², og da den samlede butiksstørrelse for den enkelte butik ligeledes 

øges inden for området fra 10.000 m² til 20.000 m². Rammen for detailhandel 

reduceres tilsvarende et andet sted på Lysholt, og detailhandelsbalancen 

ændres derfor ikke.

Derudover udvides rammen med kursusvirksomhed som den nuværende lokal-

plan giver mulighed for, og med logistikvirksomheder samt tank med vaskehal.

Grønt Danmarkskort
Området er delvist omfattet af en potentiel økologisk forbindelseslinje for den 

nordligste del. En del af dette område er en del af en 12 meter dyb slugt som 

er udgør et fint naturområde. Der er derfor udlagt en zone i lokalplanen, for 

at  bevare slugten. Med det udlagte område vurderes det, at området der er 

udlagt til potentiel økologisk forbindelseslinje godt kan indskrænkes med 10 

meter uden at det påvirker områdets funktion som økologisk forbindelseslinje.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 

3 kilometer fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens 

planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer 

forårsaget af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne.

Området er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærheds- 

zonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære dele af 

byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt. Området er ikke synligt 

fra kysten og påvirker derfor ikke kystlandskabet visuelt.

Detailhandel
Da tillægget vedrører butikker, skal kommuneplanen jævnfør planloven 
ledsages 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 

butiksformål i bymidten, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig 
pladskrævende varer og aflastningsområder fordelt på hovedbutiksty-
per og disses omsætning, 

2. en vurdering af behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende 
bebyggelse til butiksformål, 
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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, 

4. oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kom-
munale hovedstruktur, herunder hvordan forslaget fremmer konkur-
rence 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 
udlagte arealer til butiksformål. 

Lokalplanen og tillægget udarbejdes for at give mulighed for et eksisterende 
byggemarked at udvide med en drive-in-funktion i en eksisterende lagerbyg-
ning. Byggemarkedet ønsker at udvide for at kunne levere en ekstra service 
til kunderne. Drive-in funktionen forventes derfor ikke i sig selv at generere 
væsentlige kundestrømme og trafik.

I området øst for lokalplanområdet er der en større ramme ”Område til 

plads- krævende varegrupper, Lysholt”. Bruttoetagearealet her er på 150.000 

m², hvoraf de 74.944 er udnyttet. For at kunne udvide rammen til særligt 

pladskrævende varegrupper inden for lokalplanområdet udarbejdes der et 

tillæg, der overfører 7.000 m² til særligt pladskrævende varegrupper til 

lokalplanområde. Detailhandelsbalancen på Lysholt ændres dermed ikke. Der 

udlægges heller ikke nye arealer med særligt pladskrævende varegrupper, 

og planlægningen tilgodeser dermed målene og retningslinjerne i Kommune-

planens hovedstruktur.

Området er en del af et område til særligt pladskrævende varegrupper langs 

Horsensvej og på Lysholt. Her ligger der blandt andet møbelbutikker, plan-

tecenter og køkkenbutikker. Langs Horsensvej er der også allerede en del 

bilforhandlere. Indretning af drive-in-funktion vurderes derfor ikke at påvirke 

den eksisterende bebyggelse i området negativt, da det allerede er et område 

med mange store erhvervsbygninger og bygninger med store glasfacader til 

særlig pladskrævende varer. 

To af målene for detailhandel i Trekantområdet er jævnfør Vejle Kommuneplan 

2017-2029, at der skal sikres mulighed for etablering af nye butikskoncepter, 

og det skal være muligt at tilbyde borgerne alle former for butikstyper og 

–størrelser. Tillægget giver en eksisterende butik mulighed for at udvide og 

tilbyde service som gør at butikken kan følge med udviklingen, efterspørgsel 

og tiltrække kunder i fremtiden.

Til området er der god tilgængelighed med bil fra både motorvejen og indfalds-

vejen Horsensvej. Det er også muligt at cykle til området eller tage bussen, 

der har flere stop på Horsensvej.
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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 miljø-
vurdering. 

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.

Området er delvist omfattet af en potentiel økologisk forbindelseslinje for 
den nordliste del. En del af dette om-råde er en del af en 12 meter dyb slugt 
som udgør et fint naturområde. Der er derfor udlagt en zone i lokalplanen, 
for at bevare slugten. Med det udlagte område vurderes det at området der 
er udlagt til potentiel økologisk forbindelseslinje godt kan indskrænkes med 
10 meter uden at det påvirker områdets funktion som økologisk forbindel-
seslinje.

Området ligger inden for den kystnære del af byzonen, men kan ikke ses fra 
kysten.

Der er jordforurening på V1 inden for området. På grunden er der bebyg-
get og det skal i fremtiden anvendes til erhvervsområdet, det vurderes at 
en eventuel forurening håndteres efter jordforureningsloven og i øvrigt ikke 
giver anledning til væsentlig påvirkning af miljøet.

Planen 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 rammer 1.6.E.2 Erhvervsområde 
ved Dandyvej i Vejle
Max. rumfang m3 pr. m²: 2 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund
Højeste andel af grundarealet, der må bebygges: 50 %
Maks. bygningshøjde i meter: 17
Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstil-
lingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, admini-
stration og arealkrævende service- og forretningsvirksomhed. Der kan 
etableres 1 restaurant i området. Der må ikke etableres dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker i området. Der kan placeres butikker med særligt 
pladskrævende varegrupper. Den enkelte butik må maksimalt have et 
bruttoetageareal på 10.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal 
til butiksformål er 18.000 m²

Bebyggelsens omfang og udformning
Det bebyggede areal må maksimum udgøre 1/3 af grundarealet, og rum-
fanget af bygningerne må ikke overstige 2m³ pr. m² grundareal. Dog gælder 
for følgende matrikler: matr. nr. 11c, 11i og 11k Nørremarken, Vejle Jorder, 
samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme, at det bebyg-
gede areal maksimalt må udgøre halvdelen af grundarealet og at rumfanget 
af bygningerne ikke må overstige 3m³ pr. m² grundareal.

Opholds- og friarealer
Der skal udlægges et grønt bælte langs Horsensvej.

Miljøforhold
I relation til miljølovens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder 
skal området betragtes som områdetype 2.
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Zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lys-
holt.

Gældende rammer 1.6.E.3 Erhvervsområde ved Gammelmarks-
vej i Vejle
Max. rumfang m3 pr. m²: 3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund
Maks. bygningshøjde i meter: 17
Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål. Området skal anvendes til 
større virksomheder og institutioner af regional betydning, f.eks. virksomheder med særlige transport-
behov og store arealkrav. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. I erhvervsområdet langs 
nordsiden af Horsensvej og langs Juelsmindevej kan der placeres butikker med særligt pladskrævende 
varegrupper.

Bebyggelsens omfang og udformning
Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. 
Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 20.000 m². Den samlede ramme for brut-
toetageareal er 150.000 m². Ingen grunde må udstykkes med mindre grundareal end 10.000 m². Ca. 10% 
af områdets areal kan udlægges til mindre, ikke-regionale virksomheder. Se skema for samlet ramme til 
butiksformål. 

Miljøforhold
I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes 
som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner 
for området skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og 
anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forure-
ning af grundvandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke 
medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens ’positivliste’. Etablering af en virksomhed 
kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering.

Zonestatus
Området er i byzone og i landzone.

Ændring af rammer for detailhandel
Der overføres 7000 m² af detailhandelsrammen fra den ramme der hedder Lysholt i Vejle til den 
ramme der hedder Dandyvej Vejle. Derudover hæves butiksstørrelsen i rammen for Dandyvej Vejle, så 

den enkelte butik må være op til 20.000 m². 
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Ændret ramme 1.6.E.2 Erhvervsområde ved Dandyvej i Vejle
Bebyggelsesprocent 50%
Gælder for: Området under et.
Maks. bygningshøjde i meter: 17
Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og 
værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og arealkrævende service- og forretningsvirksom-
hed. Der kan etableres 1 restaurant i området og tank med tilhørende vaskehal. Der må ikke etableres 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker i området.
Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Den enkelte butik må maksimalt 
have et bruttoetageareal på 20.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål er 
25.000 m².
Inden for matr. nr. 11c, 11i, 11m og 11k Nørremarken, Vejle Jorder, samt alle parceller, der udstykkes 
fra de nævnte ejendomme må der også etableres kursusvirksomhed.

Bebyggelsens omfang og udformning
Det bebyggede areal må maksimum udgøre 1/3 af grundarealet, og rumfanget af bygningerne må ikke 
overstige 2m³ pr. m² grundareal. Dog gælder for følgende matrikler: matr. nr. 11c, 11i, 11m og 11k Nør-
remarken, Vejle Jorder, samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme, at det bebyggede 
areal maksimalt må udgøre halvdelen af grundarealet og at rumfanget af bygningerne ikke må overstige 
3m³ pr. m² grundareal.

Opholds- og friarealer
Der skal udlægges et grønt bælte langs Horsensvej.

Miljøforhold
I relation til miljølovens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som 
områdetype 2.

I kommuneplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner for området 
skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder 
inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grund-
vandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører 
risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens ’positivliste’. Etablering af en virksomhed kan kun ske 
på grundlag af en konkret vurdering.
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Ændret ramme 1.6.E.3 Erhvervsområde ved 
Gammelmarksvej i Vejle

Max. rumfang m3 pr. m²: 3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

Maks. bygningshøjde i meter: 17
Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål. 
Området skal anvendes til større virksomheder og institutioner af regio-
nal betydning, f.eks. virksomheder med særlige transportbehov og store 
arealkrav. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. I erhvervs-
området langs nordsiden af Horsensvej og langs Juelsmindevej kan der 
placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper

Bebyggelsens omfang og udformning
Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for 
Regionalt Centerområde Lysholt. Den enkelte butik må maksimalt have et 
bruttoetageareal på 20.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal er 
143.000 m². Ingen grunde må udstykkes med mindre grundareal end 10.000 
m². Ca. 10% af områdets areal kan udlægges til mindre, ikke-regionale virk-
somheder. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 

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

I kommuneplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, 
og lokalplaner for området skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod 
forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drik-
kevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening 
af grundvandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres 
virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. 
kommunens ’positivliste’. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag 
af en konkret vurdering
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Områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, der overføres 7000 m² fra den blå ramme til den gule ramme med 
blå kant.
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De to rammer der ændres. Der ændres ikke i geografien, udelukkende i teksten.

Ø
st

jy
sk

e 
M

ot
or

ve
j

He
rr

ed

svej

Horsensvej

Juelsmindevej

St
or

ag
er

Grundet Ringvej

Sysselve
j

Ti
rsbækve

j

V
ib

or
gv

e j

M
id

tjy
sk

e
M

ot
or

ve
j

Hæ
ld

ag
er

ve
j

Br
ed

al
kæ

rvej

Nørremarksvej

Fertinvej

Elsdyrvej

Frydenlund

St ifts
vej

Julianebjergvej

Gammelmarksvej

Bredballe M
ark Vej

Frostvej

HellumvejGl Sm
edevej

Pilen

Boelskil
de

Uglevej

Bredal Skovvej

Solkilde AlleFi
nl

an
ds

ve
j

NordvejFremtidige forhold
1:30.000

Signatur
1.6.E.2
1.6.E.3

11



Teknik & Miljø • Plan
Kirketorvet 22 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 22 30 
E-post: plan@vejle.dk



 

 

 

 

 

 

 

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1324 og tillæg 64 

 

 

 

 

Lokalplan nr. 1324 Erhvervsområde ved Dandyvej og Fertinvej og tillæg nr. 

64 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 er den 9.12.2020 vedtaget af Vejle 

Byråd. 

 

Kommuneplantillægget er vedtaget med følgende ændringer: 

Miljøstyrelsen ønsker tilføjet tekst om grundvandsbeskyttelse i rammen. 

 

Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside, 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 14.12.2020 på kommunens 

hjemmeside. I offentliggørelsen kan du finde retsvirkningerne og 

klagevejledningen for planerne. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Christina Holmbjørn 
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Kontaktperson: 

Christina Holmbjørn 

Lokaltlf.: 76812284  

Mobil:   

E-post:CHHHA@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
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Offentliggørelse på www.vejle.dk d. 14.12.2020 
 
Lokalplan nr. 1324 og tillæg nr. 64 
Erhvervsområde ved Horsensvej og Fertinvej, Vejle 
 
Planerne er vedtaget endeligt af byrådet. 
 
Klik her for at hente lokalplanen 
Klik her for at hente tillægget 
 
Byrådet har d. 9.12.2020 vedtaget lokalplan nr. 1324 og tillæg nr. 64 til Vejle Kommuneplan 2017-
2029. 
 
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udvide det eksisterende byggemarked i 
området. Der ønskes etableret en drive-in-funktion i eksisterende bygninger, der tidligere har været 
anvendt til trykkeri og lager. 
 
Kommuneplantillægget er vedtaget med følgende ændringer i forhold til forslaget:  
Miljøstyrelsen ønsker tilføjet tekst om grundvandsbeskyttelse i rammen. 
 
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. 14.12.2020 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. 
 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/
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