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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.

Planproces
28.10.2020 Vedtagelse af forslaget i byrådet
30.10.2020 - 28.12.2020 Offentlig høring
10.02.2021 Endelig vedtagelse i byrådet
12.02.2021 Offentliggørelse 
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Indledning

Baggrund
Tillægget udarbejdes for at udlægge en ny ramme til erhvervsområde i 
tilknytning til Erhvervspark Vandel. Der er tale om et nyudlæg.

Redegørelse for nyudlæg af erhvervsområde i kommuneplanen.
Lovhjemmel
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udlægning af arealer til 
byzone, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 1. Kommunen kan i den forbindelse 
udlægge nye arealer til byzone, som dækker det forventede behov for 
byvækst i en periode på 12 år jf. § 11a, stk. 7.

Reglerne i § 11a, stk. 7, betyder, at en kommune kan udlægge nye arealer, 
hvis der kan redegøres for, at rummeligheden i den gældende kommuneplan 
ikke er tilstrækkelig til den forventede fysiske udvikling i de kommende 12 
år.

Hvis det vurderes, at den eksisterende rummelighed er stor nok, har kom-
munen efter § 11a, stk. 6, mulighed for at omfordele arealer, dvs. lægge 
nye arealer ind i kommuneplanen mod at udtage andre arealer af omtrent 
samme størrelse, så den samlede rummelighed ikke øges væsentligt.

Redegørelse for restrummelighed i igangværende kommuneplanproces
Generelt er Vejle Kommunes behov for udlæg af almindelige erhvervsom-
råder undersøgt i forbindelse med den igangværende Kommuneplanrevi-
sion 2021 sammen med restrummeligheden. En foreløbig konklusion er, at 
kommunen som udgangspunkt ikke har behov for udlæg af nye erhvervs-
områder. De allerede udlagte områder i kommunen dækker det generelle 
forventede behov for erhvervsarealer med henblik på at tiltrække såvel som 
videreudvikle erhvervslivet i kommunen. Nedenfor kan ses en opgørelse 
over restrummelighed:

Skemaet viser at der er 274 ha arealer der kun er udlagt i kommuneplanen. 
Derudover er der 399 ha som er udlagt i kommuneplan og lokalplanlagt, 
samt 56 ha der er planlagte og byggemodnede. I alt er restrummeligheden 
derfor 729 ha.

Kommuneplan-
lagte (ha

Lokalplanlag te 
(ha)

Lokalplanlagte og 
byggemodnede 
(ha)

I alt

274* 399 56 729

*I forbindelse med Kommuneplan 2021-2033 forventes 48 ha erhvervsarealer 
omfordelt til boligarealer.
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Restrummeligheden er faldet fra 973 ha til 729 ha i indeværende planpe-
riode (4 år). En stor del af arealforbruget skyldes, at der er etableret store 
solcelleparker, ligesom der er etableret flere store nye virksomheder ved 
både Vejle Nord og Give.

Der er brugt 244 ha på fire år. Fremskrives dette tal er der behov for 732 
ha i løbet af de næste 12 år, hvilket stemmer fint overens med restrumme-
ligheden på 729. 

Der er i forbindelse med Covid-19 pandemien kommet en ekstraordinær 
forespørgsel på at kunne etablere et nationalt lager af værnemidler i form 
af håndsprit. Der er et akut behov for det nationale lager, der sikrer stabil 
og langtidssikret forsyning af værnemidler. Desuden kan der blive behov 
for udbygning til nordisk lager senere. Erhvervsministeren har givet en 
midlertidig landzonetilladelse, der løber frem til 15 april 2021, mens den 
permanente planlægning i form af lokalplan og kommuneplantillæg foregår. 
Vejle Kommune er centralt beliggende i Danmark, og det er et ønske fra 
Den nationale operative stab (NOST) at placere et nationalt lager, der skal 
forsyne hele Danmark og eventuelt også hele norden her. Pandemilageret 
er ekstraordinær, og det vurderes derfor, at det ligger ud over den gene-
relle opgørelse af restrummelighed.

I Vejle Kommune er der større erhvervsområder ved Give og Vejle Nord, 
hvor der vil kunne udstykkes grunde over 100 ha. Begge erhvervsområ-
der ligger i tilknytning til motorvej og henholdsvis Give og Vejle By. Begge 
områder er dermed meget eksponerede, og der er derfor restriktive arki-
tektoniske krav og restriktive krav til oplag i områderne. Disse krav vil ikke 
kunne overholdes ved etablering af pandemilageret. Det er ikke aktuelt at 
opdele lageret i flere mindre lagre af hensyn til forsyningssikkerheden.

Håndspritlageret kan være en risikovirksomhed, og en placering i tilknyt-
ning til eksisterende by og byområder er derfor ikke hensigtsmæssig. Det 
er hensigtsmæssigt, at finde en isoleret placering til denne type af oplag, der 
kan stille særlige krav til beliggenheden. Placeringen ved den gamle flyve-
plads i tilknytning til den eksisterende Erhvervspark Vandel er god frem for 
placeringer tættere på andre eksisterende erhvervsområder og bymæssige 
funktioner i Vejle Kommune. 

Nyudlæg af erhvervsområde 
Oplaget til nationalt lager planlægges til ca. 1.000 containere med muligt 
behov for at kunne udvide til et nordisk lager også, hvorved et lager skal 
kunne rumme op mod 3.500 containere. Beliggenhedsmæssigt er der 
derfor særlige krav til placering af lageret:
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• Arealkrævende.
• Risikovirksomhed. 
• God adgang til overordnet vejnet af hensyn til transport til/fra  
 lageret.
• Eksponering langs eksisterende motorveje er ikke nødvendig.
• Placering centralt i Danmark.
• Sikkerhed og hegning.
• Arkitektonisk frihed – afskærmet beliggenhed.
• Planlægning og etablering af lageret skal være på plads inden 15.  
 april næste år (jf. midlertidig tilladelse fra erhvervsministeren).
• Afstande til følsom naboer (boliger, offentlige formål, naturhensyn,  
 landskab mv.) 

I Vandel er der peget på et område på 128 ha, hvor det nationale lager vil 
kunne etableres, og hvor der samtidig er mulighed for at udvide lagerkapa-
citeten til et nordisk lager. Den eksisterende erhvervspark er fuldt udbyg-
get, men det er muligt at udvide inden for det eksisterende hegn og med 
udgangspunkt i den eksisterende vejforsyning af området. Arealet er ejet af 
én ejer og ligger i umiddelbar tilknytning til den eksisterende Erhvervspark 
Vandel.

Erhvervspark Vandel er en del af en tidligere militær flyveplads. Arealet, der 
ønskes lokalplanlagt, ligger inden for det tidligere hegn rundt om flyveplad-
sen og er dermed en naturlig forlængelse af den eksisterende erhvervspark. 
Mod nord og syd er området omgivet af plantage. Området er således 
visuelt godt afskærmet. Mod vest ligger den eksisterende erhvervspark, og 
mod øst ligger Rygbjergvej, hvor der både er vold og beplantning, som også 
skaber visuel afskærmning. Inden for planområdet er der ingen beboere. 
Der er få naboer i det åbne land. Det vurderes, at der ikke er miljømæssige 
konflikter i forhold til disse. 

Erhvervspark Vandel huser i forvejen flere risikovirksomheder. Efter ulyk-
ken i Seest er over 90 % af Danmarks fyrværkerilagre samlet i Vandel. Det 
skyldes, at områdets størrelse muliggør fyrværkerilagre med sikkerhedszo-
ner omkring, uden at det berører naboer. Erhvervspark Vandel er dermed 
et helt særligt erhvervsområde, hvor det er muligt at placere virksomheder 
med ekstraordinære beliggenhedskrav, såsom fyrværkerilagre og håndsprit.

Samlet set er en udbygning af Erhvervspark Vandel egnet til at kunne 
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rumme et nationalt lager for håndsprit. Området er også stort nok til at kunne rumme 
et nordisk lager. Det er velegnet til risikovirksomheder på grund af områdets historie 
som tidligere flyveplads. Det er muligt at sikre sikkerhedsafstande og hele området 
er hegnet. Der er kun én ejer i området, og infrastrukturen er på plads. På den bag-
grund vurderes det at være realistisk at overholde tidsfristen for etablering af lageret. 
Hele området er afskærmet mod syd og nord af plantage. Lageret vil derfor ikke være 
synligt i landskabet. 

Det er Vejle Kommunes vurdering, at behovet for udlæg af erhvervsarealer i dette 
omfang – og på baggrund af det oplyste om oplagets omfang og placering – opfyl-
der planlovens krav til opgørelse restrummelighed og behovsanalyse alene henset til 
situationens alvorlighed, herunder behovet for strategisk fokus og planlægning for de 
nationale forsyninger (primært regionerne og kommunernes behov). Inden for en kor-
tere tidshorisont vil det desuden blive afklaret, om arealerne ligeledes skal udnyttes til 
et fælles nordisk lager af værnemidler.

Grønt Danmarkskort
Et lille område mod sydøst og øst indenfor planområdet er udpeget til naturområde i 
kommuneplanen, og indgår dermed, som en del af det grønne Danmarkskort. Områ-
det, udpeget som natur, indgår som et grønt område i lokalplan nr. 1328 og bliver 
dermed ikke påvirket af planlægningen af området.

Natura 2000-område og bilag IV-arter
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Randbøl Hede og klitter i 
Frederikshåb Plantage (Natura 2000-område nr. 82). Det vurderes, at arter og natur-
typer på udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket af planerne. 

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrear-
ter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer, at lokalplanen 
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.

Det kan udelukkes, at lokalplanen og tillægget i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, kan påvirke Natura 2000 områderne. Det er endvidere vurderet, 
at lokalplanen ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rast-områder i det 
naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
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Risikovirksomheder
Tillæg til kommuneplan nr. 67 og lokalplan nr. 1328 ligger delvist inden for en eksisterende sikkerheds-
zone fra et fyrværkerilager. Planlægningen skal derfor, jf. § 3, stk. 3, i bekendtgørelse om planlægning 
omkring risikovirksomheder indeholde en vurdering af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der 
ligger til grund for den fysiske planlægning i nærheden af en risikovirksomhed.

Derudover giver tillæg og lokalplan mulighed for at placere et håndspritlager i området, der afhængig af 
størrelse, potentielt kan blive en risikovirksomhed. Der redegøres derfor nedenfor for risikovurdering 
og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forhold til et håndspritlager, herunder udlæg af sikkerhedszo-
ner, jf. § 1 i bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder.

Sikkerhedszoner fra eksisterende fyrværkerilagre
Inden for planområdet er der en sikkerhedszone fra et fyrværkerilager. For at sikre fyrværkerilageret 
er der indføjet bestemmelser i lokalplanen, som sikrer, at der inden for sikkerhedszonen ikke kan pla-
ceres virksomheder og anlæg, som er i konflikt med sikkerhedszonens formål. Det vil således eksem-
pelvis ikke være muligt at placere håndsprit inden for sikkerhedszonen.

Planmyndigheden har hørt risikomyndighederne forud for tilvejebringelse af kommuneplantillæg og 
lokalplan. Følgende risikomyndigheder er hørt:
 
Trekantområdets beredskab, Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Politi og Vejle Kommune.

I høringen er der indkommet en bemærkning fra Trekantområdets beredskab om overholdelse af 
afstand til forsvarets olieledning i området. Disse afstande respekteres i planlægningen, og dermed 
medtages beredskabets bemærkninger i planlægningen.

Øvrige risikomyndigheder har ikke haft bemærkninger til planlægningen.

Med de sikkerhedsmæssige tiltag i planlægningen, herunder begrænsninger i anvendelsen inden for 
sikkerhedszonen, vurderes det, at der kan planlægges i nærheden af og inden for sikkerhedszonen fra 
eksisterende risikovirksomhed i form af fyrværkerilager.

Ny risikovirksomhed – håndspritlager
Inden for lokalplanområdet er der mulighed for at etablere et håndspritlager. Håndspritlageret kan få 
en størrelse, hvor det vil blive en risikovirksomhed, som kræver godkendelse efter risikobekendtgørel-
sen. 

Planmyndigheden har haft en dialog med Trekantområdets beredskab. Her er der aftalt et princip for 
indretning af lokalplanområdet, som sikrer mod spredning i tilfælde af en eventuel brand. Der er på 
baggrund af denne dialog udlagt 20 meter friholdt zone til beplantningsbælte og vold mod Rygbjergvej, 
samt yderligere 10 m helt friholdt brandbælte i lokalplanen.

Der er udført beregninger af krediteret rådgiver for placering af et fuldt nordisk lager med de udmeld-
te afstande fra beredskabet. Der er beregnet en sikkerhedszone for personskade og en sikkerhedszone 
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for materielskade. 

Beregningerne viser, at sikkerhedszonen for personskade kan holdes inden for lokalplanområdet. Der 
er dermed ikke fare for personskade uden for planområdet. Beregningerne viser også, at sikkerheds-
zonen for materiel skade rækker uden for lokalplanplanområdet. Arealet der er omfattet af sikker-
hedszonen for materiel skade, er primært selve Rygbjergvej. Derudover rækker sikkerhedszonen for 
materiel skade ind over landbrugsarealer i form af marker. Der er ingen boliger eller anden bebyggelse 
inden for sikkerhedszonen. Der er i beregningen af materiel skade ikke medtaget den barriere, som 
volden giver, det betyder at sikkerhedszonerne reelt er mere indskrænket end beregnet. Det vurderes, 
at naboer inden for den materielle sikkerhedszone ikke begrænses i forhold til fortsat at kunne an-
vende arealerne som landbrugsjord. 
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Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.

Erhvervsområde ved Rullevejen, Vandel
Lokalplan nr. 1328

17.8.2020

Teknik & Miljø
Plan
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Mål:
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Rev:

Fremtidige forhold Init.:

1:10.000
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Signatur
Beplantningsbælte og vold

Friareal/ grønt areal

Sikkerhedszone

10 m bredt frit bælte

15.07.2020

chhha

Kort med planområdet, på kortet ses både placering af sikkerhedszone, beplantning og vold samt 10 m 
bredt frit bælte.
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Fordebat
Der er afholdt fordebat fra d. 13.8.2020 til den 28.8.2020. Der er indkommet idéer og forslag fra 
én nabo. Denne ønsker planområdet indskrænket, for at sikre en landskabelig og støjmæssig buffer-
zone mod det rekreative areal mod syd. Der er stillet forslag om i stedet at undersøge, om en del af 
håndspritlageret kan etableres inden for den eksisterende erhvervspark. Der ønskes derudover ad-
gangsvej fra Vandel Park via det eksisterende erhvervsområde, og sikring mod indblik fra Rygbjergvej. 

Området kan ikke indskrænkes som ønsket, da planområdet i så fald ikke vil kunne rumme det øn-
skede lager for håndsprit. Der er ikke restrummelighed i den eksisterende erhvervspark til at rumme 
et håndspritlager eller dele heraf. Planområdet vil ikke være synligt fra stier, rekreative udsigtspunkter 
og lignende i Randbøldal plantage og vejledende støjkrav skal overholdes. Planområdet vejbetjenes fra 
adgangsvejen Vandel Park og vil blive visuelt afskærmet idet der etableres beplantning og vold langs 
Rygbjergvej.

Natura 2000-område og bilag IV-arter
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb 
Plantage (Natura 2000-område nr. 82). Det vurderes, at arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget 
ikke vil blive påvirket af planerne. 

Det kan udelukkes, at lokalplanen og tillægget i sig selv eller i forbindelse med andre planer og pro-

Kortet viser de beregnede sikkerhedszoner. Den grønne er sikkerhedszone for personskade og den 
orange er sikkerhedszone for materielskade.
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jekter, kan påvirke Natura 2000 områderne. Det er endvidere vurderet, at lokalplanen ikke vil kunne 
beskadige eller ødelægge yngle- og rastområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter 
omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er omfat-
tet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer, at lokalplanen 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.

Miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er det vurderet, 
at lokalplan nr. 1328 og kommuneplantillæg nr. 67 er omfattet af bilag 2 punkt 10a og 10b, samt at der 
skal gennemføres en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter § 8 stk. 1. Følgende emner indgår i miljøvurderingen:

• Kulturarv og fortidsminder.
• Nyudlæg af erhvervsjord, herunder: Nye arealer, visuel påvirkning, virksomhedsklasse samt af 
 grænsning mellem by og det åbne land.
• Risikovirksomheder.

Derudover er der en række emner, som ikke vurderes at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet. 
Emnerne er derfor ikke medtaget i miljøvurderingen. 

Disse er beskrevet i det følgende. 
Omkring planområdet er der en del bevaringsværdigt landskab men planområdet er ikke synligt herfra, og 
vurderes derfor ikke at påvirke landskabsudpegningen, Planområdet vil ikke være synligt fra stier, rekrea-
tive udsigtspunkter og lignende i de nærliggende plantager. Et par mindre arealer i området er udpeget 
til naturområder efter §3 i natubeskyttelsesloven.  Arealerne udlægges som friareal med bufferareal 
omkring og friholdes for bebyggelse mm. Det vurderes, at planerne ikke påvirker udpegningen væsentligt.

Der er skove både inden for og uden for planområdet, der kaster skovbyggelinjer ind i planområdet, sko-
vene bevares. Planområdet er indhegnet og omkranset af vold, og det vurderes, at der godt kan bebygges 
inden for skovbyggelinjen, uden at det forringer skovenes landskabelige karakter.

Inden for området er der arealreservationer til olieledninger, disse respekteres i planlægningen. Derudover 
er der reserveret et areal øst for planområdet til Midtjysk Motorvej, denne arealreservation berøres ikke. 
En mindre del af arealet er registreret som forurenet jord på V1. Dette håndteres via jordforureningsloven 
og vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Området er udpeget som råstofgraveområde af Region Syddanmark. Området skal være fær-digmeldt 
og frigives for råstofgravning, inden det kan tages i brug til andre anvendelser. Det vurderes derfor, at 
planerne ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af råstofområdet.

Nord for området er der et eksisterende landbrug. Landbruget vil kunne fortsætte den hidtidige produk-
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tion, men der vil ikke kunne ske udvidelser, da byzonegrænsen rykkes. På grund af afstandskrav til naboskel 
og vejskel er udvidelsesmulighederne i dag forholdsvis begrænset i forvejen.

Planområdet opdeles i miljøklasser, hvor virksomheder med de højeste miljøklasser placeres i tilkny-

tning til Erhvervspark Vandel. Der stilles krav om en afskærmende vold langs Rygbjergvej. Området 

trafikbetjenes via den eksisterende erhvervspark. Det vurderes, at det med planlægningen sikres, at 

der ikke sker væsentlige påvirkninger fra miljøemissioner, herunder lugt, støj, støv og lys fra kommende 

virksomheder i området.

Ny ramme 22.E.4 Erhvervsområde ved Søndre Ringvej og Rulle-
vejen, Vandel

Bebyggelsesprocent: 60
Bebyggelsesprocent gælder for området under et
Maks. bygningshøjde i meter: 20
Min. tilladte miljøklasse: 2
Maks. tilladte miljøklasse: 6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til oplags- og lagervirksomhed såsom værnemidler, pandemilager mv., 
samt produktions- og kontorfaciliteter i tilknytning til de pågældende oplag.

Bebyggelsens omfang og udformning
Ny bebyggelse må være op til 20 m.

Opholds- og friarealer

5% af området udlægges til grønne arealer/friarealer. Disponeringen af disse arealer skal tage udgangs-
punkt i de eksisterende naturområder og fredede gravhøje og sikre en forbedret sammenhæng mellem 
disse områder.

Infrastruktur
Planområdet vejbetjenes via Erhvervspark Vandel.

Zonestatus
Området er i landzone, og overføres til byzone med lokalplan nr. 1328.

12
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Kortet viser nyt rammeområde 22.E.4

22.E.2 (1)
99.L.17 (1)

Fremtidige forhold
1:20.000

Signatur
Ny ramme 22.E.4
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Miljørapporten kan ses på Vejle Kommunes 

hjemmeside www.vejle.dk/planer eller hentes i 

Teknik & Miljø, Informationen, Kirketorvet 22. 

Offentlig høring

Miljørapporten er fremlagt i 8 uger. Derefter vil 

byrådet tage endelig stilling til rapporten.

Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til 

miljørapporten, skal de sendes til 

plan@vejle.dk

eller 

Teknik & Miljø

Kirketorvet 22

7100 Vejle
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LÆSEVEJLEDNING

Hvad er en miljøvurdering?

I henhold til miljøvurderingsloven skal der foretages 

miljøvurdering af planer og programmer, som kan få en 

væsentlig indvirkning på miljøet.

På alle planer gennemføres en screening for, om planens 

påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der 

kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Såfremt 

en plan falder ind under lovens bilag 1 eller 2, skal planen 

miljøvurderes.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af planens 

sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder 

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 menneske- og naturskabte 

katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og 

det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Hvad er en sammenfattende redegørelse?

I henhold til miljøvurderingslovens § 13 skal myndighe-

den ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der 

er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en 

sammenfattende redegørelse.

Redegørelsen skal indeholde:

• Hvordan miljøhensyn er integreret i planen, 

• hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkom-

met i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

• hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de 

rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

• hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige 

indvirkninger på miljøet af planen.

Hvordan behandles en miljøvurdering?

En miljøvurdering behandles efter miljøvurderingsloven. 

Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til miljøvurde-

ringen og komme med indsigelser og ændringsforslag. 

Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig 

stilling til miljøvurderingen, herunder eventuelle indsi-

gelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder, 

ved at der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. 

Indsigelserne kan medføre ændringer i planforslaget. 

Når planen med den sammenfattende redegørelse er 

endeligt vedtaget, bekendtgøres dette på kommunens 

hjemmeside.
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INDLEDNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der 

foretages miljøvurdering af planer og programmer, som kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På alle planer gennemføres en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et 

omfang, der kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Såfremt en plan falder ind under lovens 

bilag 1 eller 2, skal planen miljøvurderes.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, 

herunder 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 menneske- og naturskabte katastroferisici 

og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Det er et krav, at der udarbejdes en miljøvurdering af lokalplan nr. 1328 Erhvervsområde ved Rullevejen, 

og tillæg nr. 67, da planerne udlægger et stort nyt areal til erhvervsområde i byzone. I henhold til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er det vurderet, at lokalplan nr. 1328 

og kommuneplantillæg nr. 67 er omfattet af bilag 2 punkt 10a og 10b, samt at der skal gennemføres en 

miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 8 stk. 1.

Redegørelse for planens indhold

Den nationale operative stab (NOST) vil via Region Hovedstaden etablere et stort nationalt lager for 

håndsprit. Lageret omfatter ca. 1000 40-fods containere. Der er akut brug for lageret til at sikre en 

kontinuerlig forsyning af håndsprit i hele Danmark.

Erhvervsministeren har derfor givet Erhvervspark Vandel en midlertidig landzonetilladelse til håndsprit-

lager frem til april 2021 på et areal syd for Erhvervspark Vandel. Arealet er udpeget til fremtidig råstof-

gravning og er ikke egnet til permanent planlægning. 

Vejle Kommune er derfor blevet anmodet om at udarbejde lokalplan for et permanent håndspritlager på 

et areal øst for Erhvervspark Vandel. Håndspritlageret kan på sigt skulle rumme et fælles nordisk lager. 

Der ønskes derfor planlægning til 128 ha erhvervsareal. 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udarbejdes for at udvide den eksisterende Erhvervspark Vandel. Den eksisterende erhvervs-

park er udnyttet med eksisterende virksomheder og solceller, og der er derfor behov for et nyt udlæg 

til udvidelse af erhvervsparken. 

Lokalplanen giver mulighed for at udvide erhvervsparken, så det er muligt at etablere et nationalt 

værnemiddelslager. Det er også muligt at udvide lageret til et nordisk lager efter behov. Området må 

anvendes til oplags- og lagervirksomhed såsom værnemidler, pandemilager mv., samt produktions- og 
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kontorfaciliteter i tilknytning til de pågældende oplag. 

Lokalplanen omfatter et område, der ligger sydøst for den eksisterende erhvervspark. Området er i 

dag råstofgrav, hvor første etape er færdiggravet, når lokalplanen er vedtaget. Resten af arealet fær-

diggraves, efterhånden som behovet for areal til oplag opstår. Hele lokalplanområdet overføres med 

lokalplanen fra landzone til byzone.

For at tage hensyn til naboer langs Rygbjergvej opdeles området i delområder med forskellige miljøklas-

ser og højder. Desuden udlægges et beplantningsbælte og en støjvold langs Rybjergvej.

Tillæggets indhold

Området er i dag i landzone og er ikke rammelagt i kommuneplanen. Derfor skal der udlægges en ny 

ramme i kommuneplanen.

Scoping (afgrænsning af miljørapportens indhold)

I scopingen af hvilke emner miljørapporten skal omfatte samt den efterfølgende høring, er det vurderet, 

at de væsentligste forhold er:

Figur 1: Planområdet med afgrænsning.

Vandel

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan 21.07.2020

Lokalplanforslag nr. 1328
Erhvervsområde 
ved Rullevejen, Vandel
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• Kulturarv og fortidsminder.

• Nyudlæg af erhvervsjord, herunder: Nye arealer, visuel påvirkning, virksomhedsklasse samt  

 afgrænsning mellem by og det åbne land.

• Risikovirksomheder.

Scopingen ses i bilag B.

I scoopingen er en række berørte myndigheder hørt. Der er kommet svar fra Vejdirektoratet, Forsva-

rets Bygningstjeneste, Miljøstyrelsen, Region Syddanmark og Vejle Museerne.

Vejdirektoratet havde uddybende spørgsmål til antallet af kørsler til håndspritlageret og påvirkning af 

linjeføring for en ny motorvej. Antal kørsler er derfor præciseret i scoopingen, ligesom at det er be-

skrevet, at linjeføringen ikke påvirkes. Bemærkningerne har ikke givet anledning til yderligere miljø-

vurderingsemner.

Forsvarets Bygningstjeneste har fremsendt deklaration med respektafstande fra olieledning. Disse 

respekteres i planlægningen. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at kommuneplantillæg skal indehol-

de en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-

arter. Region Syddanmark præciserer, hvordan grundvandet sikres i forbindelse med råstofgravning og 

reetablering herefter. Bemærkningerne har ikke givet anledning til yderligere miljøvurderingsemner.

Vejle Museerne gør opmærksom på, at en forundersøgelse har vist, at der ved Infirmerivej 2 ligger et 

væsentligt fortidsminde i form af en større, ikke fredet gravhøj. Efter museumslovens §27 skal der fo-

retages en egentlig arkæologisk udgravning, hvis det ikke er muligt at bevare gravhøjen urørt. I den 

sydøstlige del af lokalplanområdet, hvor der endnu ikke er foretaget råstofindvinding, er det Vejle Mu-

seernes anbefaling, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse efter museumslovens §26 forud 

for råstofindvinding. Dette vil blive sikret i planlægningen.

Derudover er der, mens scoopingen har været i høring, indkommet flere oplysninger omkring lageret 

for håndsprit. Oplysningerne betyder, at lageret højst sandsynligt får en størrelse, hvor det jf. risiko-

bekendtgørelsen er en risikovirksomhed. Vejle Kommune har derfor i scoopingprocessen valgt at medtage 

emnet ”Risikovirksomheder” i miljøvurderingen.

Alternativer

Det er undersøgt, om det er muligt at etablere lager til sprit inden for den eksisterende lokalplan for 

Erhvervspark Vandel. I svar på fordebat til kommuneplantillæg foreslår en nabo netop dette.

Der er ikke restrummelighed inden for den eksisterende erhvervspark. Erhvervsparken er næsten  

fuldt udbygget med solceller og fyrværkerilagre med tilhørende sikkerhedszoner. Desuden er 30 % af 

erhvervsparken udlagt til grønne arealer. Der er derfor ikke arealer til rådighed inden for den eksiste-

rende erhvervspark. 

Det er også undersøgt, om erhvervsområdet kan placeres syd for Erhvervspark Vandel. Her er området 

udlagt til råstofgraveområde, hvor råstofgravningen ikke er påbegyndt endnu. Det er derfor ikke muligt 
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at lave planlægning for et permanent håndspritlager her.

Der er ikke andre arealer i tilknytning til Erhvervspark Vandel, der er store nok til at rumme lageret. I 

miljøvurderingen er der derfor kun vurderet på 0-alternativet.

Ikke teknisk resumé

Planen og gennemførelse af miljøvurderingen

Lokalplanen giver mulighed for at udvide Erhvervspark Vandel med et 128 ha stort område, så det er 

muligt at etablere et nationalt værnemiddelslager. Det er også muligt at udvide lageret til et nordisk lager 

efter behov. Området må anvendes til oplags- og lagervirksomhed såsom værnemidler, pandemilager 

mv., samt produktions- og kontorfaciliteter i tilknytning til de pågældende oplag. 

På baggrund af de vurderinger, der er i afgrænsningen af miljørapportens indhold - scooping, bilag B, 

er følgende emner miljøvurderet:

• Kulturarv og fortidsminder.

• Nyudlæg af erhvervsjord, herunder: Nye arealer, visuel påvirkning, virksomhedsklasse samt  

 afgrænsning mellem by og det åbne land.

• Risikovirksomheder.

Miljørapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af planens sandsynlige og væsentlige indvirk-

ninger på miljøet. 

Miljøstatus, konsekvenser og afbødning

Indenfor planområdet er der kulturarv og fortidsminder i form af flyverskjul og gravhøje. Fredede gravhøje 

og flyverskjul bevares i planlægningen. Planlægningen vil betyde, at der placeres et erhvervsområde 

rundt om flyverskjul og gravhøje, hvilket vil påvirke indkig og udkig hertil. Området er dog i forvejen 

omgivet af plantager og beplantning, der påvirker oplevelsen af kulturarv og fortidsminder i landskabet. 

Planlægningen giver mulighed for nyudlæg af erhvervsjord, og derfor er nye arealer, visuel påvirkning, 

virksomhedsklasse samt afgrænsning mellem by og det åbne land miljøvurderet. Udlæg af et nyt erhvervs-

område betyder, at kanten mellem byen og det åbne land flytter sig fra den eksisterende erhvervspark 

ved Søndre Ringvej til Rygbjergvej. I lokalplanen er der sikret en række afbødende foranstaltninger i 

forhold til nyudlægget. Området opdeles i delområder med forskellige miljøklasser og bygningshøjder, 

så der tages hensyn til naboerne, der bor langs Rygbjergvej. Der sikres endvidere vold og afskærmende 

beplantning langs Rygbjergvej.  

Planområdet ligger delvist inden for en eksisterende sikkerhedszone fra et fyrværkerilager. Planlægningen 

skal derfor indeholde en vurdering af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der ligger til grund for den 

fysiske planlægning i nærheden af en risikovirksomhed. Derudover giver tillæg og lokalplan mulighed 

for at placere et håndspritlager i området, der afhængig af håndspritslagerets størrelse, potentielt 

kan blive en risikovirksomhed, og der er derfor redegjort for sikkerhedszonerne her også. Lokalplanen 

sikrer begrænsninger i anvendelsen inden for sikkerhedszonen fra fyrværkerilager, således der f.eks. 
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ikke kan etableres håndspritlager her. Lokalplanen udlægger desuden et 30 m bredt bælte til sikring af 

omgivelserne ved håndspritlager. Nye risikovirksomheder eller placering af erhverv inden for sikkerhed-

szonen vil kræve tilladelser efter gældende lovgivning, herunder miljøgodkendelse, bered-skabsloven, 

risikobekendtgørelsen mv.

Planlægningen indeholder en række afbødende foranstaltninger ved nyudlæg af erhvervsjord. Der 

udlægges et beplantningsbælte og en vold langs Rygbjergvej, som er med til at afskærme området, af 

hensyn til naboer langs Rygbjergvej og landskabet. Dermed sikres der både er en visuel og støjmæssig 

afskærmning. Lokalplanområdet er zoneret i forskellige delområder, hvor den højeste miljøklasse og 

højeste bygninger skal placeres længst væk fra naboer.    

Lokalplanen sikrer begrænsninger i anvendelsen inden for sikkerhedszonen fra fyrværkerilager, således 

der f.eks. ikke kan etableres håndspritlager her. Lokalplanen udlægger et 30 m bredt bælte til sikring 

af omgivelserne. Nye risikovirksomheder eller placering af erhverv inden for sikkerhedszonen vil kræve 

tilladelser efter gældende lovgivning, herunder miljøgodkendelse, beredskabsloven, risikobekendtgørelsen 

mv.

Miljøbeskyttelsesmål

Der er fundet miljøbeskyttelsesmål i den overordnede planlægning og i de statslige udmeldinger om 

risikovurderinger og nyudlæg af erhvervsjord. Lokalplan og tillæg er udarbejdet i overensstemmelse 

med dette.

Alternativer

0-alternativet betyder, at der fortsat graves råstoffer i området, hvorefter området retableres til land-

brugsjord. Her vil der være en landskabelig påvirkning efter råstofgravningen. 0-alternativet betyder 

også, at der fortsat vil være en sikkerhedszone i området fra eksisterende fyrværkerilager. Der er ikke 

miljøvurderet andre alternativer, se redegørelse herfor i indledning.

Forslag til overvågning

Såfremt det bliver nødvendigt, tager Vejle Kommune på tilsyn for at sikre, at kulturmiljøet i form af 

gravhøje og flyverskjul ikke beskadiges. Disse tilsyn foretages allerede i området i dag i forbindelse 

med råstofgravningen.

Kulturarv og fortidsminder
Nuværende miljøstatus

Inden for området findes der fortidsminder i form af gravhøje, og kulturarv i form af flyverskjul. I det 

følgende gennemgås nuværende miljøstatus for disse.

Gravhøje

Inden for området er der to beskyttede gravhøje med beskyttelseszoner omkring, se figur 2. Disse er 

beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 18. Der er i forbindelse med råstofgravningen taget stilling 

til, at der ikke må graves inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring de to fredede gravhøje. 

Gravhøjene ligger derfor stadig i området. Dog er der gravet rundt om dem, så de ligger som to øer i en 
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råstofgrav. Hvis lokalplan og tillæg ikke gennemføres, vil området omkring gravhøjene blive tilbageført 

til landbrugsjord efter endt råstofgravning.

Flyverskjul

I området er der udpeget et kulturmiljø med flyverskjul, se figur 3. Kulturmiljøet er udpeget som nr. 

196 i Vejle Amts Kulturmiljøatlas fra 2005 - ”Flyverskjul syd for Randbøl Plantage. Flyverskjulene er 

anlagt af tyskerne i 1943 og beskrives som hesteskoformede jordvolde. Sporerne i området omfatter 

tre bombeflyverskjul mod øst og fem rekognosceringsflyverskjul mod vest. Vejle Amt har vurderet, at 

flyverskjul er sårbare overfor terrænændringer og slørende beplantning. [Vejle Amt, 2005]

Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet, at de østlige flyverskjul er kraftigt beskadiget af råstofindvinding 

i området, og at de derfor ikke skal opfattes som fredede fortidsminder. Slots- og Kulturarvsstyrelsen 

har vurderet, at det ikke kræver en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen at udnytte det pågældende 

areal i forbindelse med råstofindvindingen. De østlige flyverskjul vil derfor forsvinde i forbindelse med 

råstofgravning.

Miljøbeskyttelsesmål

Fortidsminder (gravhøje)

Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger en beskyttelseslinje på 100 meter omkring beskyttede for-

Figur 2: Viser de to gravhøje med beskyttelseszoner i området, det er mar-
keret med rød prik og lyserød cirkel.
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tidsminder. Bestemmelsen skal beskytte forskellige forhold for fortidsminderne, herunder:

• Fortidsmindernes betydning som monumenter, 

• Fortidsmindernes landskabelige fremtræden, 

• Indsynet til og udsynet fra fortidsminderne.

• Beskyttelse af arkæologiske anlæg under jordoverfladen, som meget ofte ligger i nærheden af for-

tidsminderne.

Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den 

generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne 

skal sikres med beskyttelseslinjen. Det fremgår også, at beskyttelsen skal sikre de arkæologiske lag i 

området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt 

ved beskyttede fortidsminder. [Slots- og Kulturstyrelsen, 2020]

Kulturhistoriske værdier (flyverskjul)

Inden for de udpegede kulturmiljøer må der kun planlægges for og udføres aktiviteter inden for byggeri, 

anlæg, råstofgravning med videre, hvis der tages hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdier, og 

det kan godtgøres, at de beskyttelses- og bevaringsmæssige interesser sikres. 

Udpegningen af de kulturhistoriske værdier fremhæver en række særligt værdifulde kulturhistoriske 

træk i området. Der er lagt vægt på kulturhistoriske værdier med egnskarakteristiske eller særlige 

kulturhistoriske træk samt koncentrationer af kulturspor, som i sammenhæng beskriver en historisk 

periode eller forløb. Udpegningen af kulturhistoriske værdier i kommuneplanen udelukker imidlertid ikke, 

at der kan ske udvikling inden for områderne, men sikrer, at udviklingen sker med viden om og under 

hensyntagen til de kulturhistoriske værdier. De bevaringsværdige bygninger fremgår af kommuneplanens 

rammedel. [Vejle Kommune, 2017] 

Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og større terrænændringer 

Figur 3: Flyverskjul. Udpegning i kulturmiljøatlas er vist med lilla firkant. 
Rød cirkel markerer flyverskul der ikke bevares, men fjernes ved råstof-
gravning. Gul cirkel markerer flyveskjul, der bevares. 
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inden for et udpeget kulturmiljø kan derfor kun ske under hensyntagen til, at sammenhængen mellem 

de kulturhistoriske elementer ikke herved forringes eller går tabt. [Vejle Kommune, 2017] 

Mange kulturhistoriske enkeltelementer er omfattet af fredning eller er beskyttet gennem anden lov-

givning herunder naturbeskyttelsesloven, bygningsfredningsloven og museumsloven mv. Det gælder 

blandt andet sten- og jorddiger, fredede fortidsminder og bygninger. Denne beskyttelse er imidlertid 

begrænset til det enkelte dige, fortidsminde eller bygning. Den større sammenhæng mellem flere spredt 

beliggende fortidsminder varetages således ikke gennem de nævnte love som bygningsfredningsloven. 

Det er derfor især ønsket om at beskytte sammenhængene, der ligger bag udpegningen af kulturmil-

jøerne. [Vejle Kommune, 2017]. 

Miljøvurdering

Gravhøje

Ved udlæg af et nyt erhvervsområde vil området omkring gravhøje inklusiv beskyttelseslinjer blive 

udlagt som friareal/grønt areal i lokalplanen. Det sikres dermed, at arealerne friholdes for bebyggelse, 

veje, anlæg mm., så gravhøje beskyttes og bevares. Der sker dermed en beskyttelse af arkæologiske 

anlæg under jordoverfladen, som meget ofte ligger i nærheden af fortidsminderne.

Til gengæld vil udlæg af et nyt erhvervsområde omkring gravhøjene have indvirkning på oplevelsen af 

Figur 4: Området i dag med grusgravning
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gravhøjene  som monumenter, den landskabelige fremtræden og indsynet til og udsynet fra gravhøjen. 

Langs den østlige del af lokalplangrænsen er der i lokalplanen sikret en vold og beplantning, som er 

med til at hindre indkigget til området yderligere. Volden er der dog allerede i dag i forbindelse med 

råstofgravningen. Med lokalplanen vil den blive permanent.

Planområdet er i forvejen afsides beliggende og hører naturligt med til den oprindelig flyveplads og er 

indhegnet. Planområdet er omgivet af læbælter, som i dag slører gravhøjene i landskabet, og mod syd 

er der en stor plantage med skov, der betyder, at gravhøjene ikke kan ses herfra, og i forvejen ikke er 

særligt synlige i landskabet. Den landskabelige miljøpåvirkning vurderes derfor ikke at være væsentlig.

Flyverskjul

Det udpegede kulturmiljøområde består af tre bombeflyverskjul mod øst og fem rekognosceringsflyver-

skjul mod vest. Da Slots- og Kulturstyrelsen har udtalt, at den østlige del er i så dårlig stand, at man 

ikke vil frede det, vurderes det, at den større sammenhæng mellem flere spredt beliggende flyverskjul 

ikke påvirkes væsentligt af planlægningen i området. De resterende rekognoseringsflyverskjul mod vest 

bevares ved udlæg af friareal i lokalplanen.  

Kumulative effekter

Der vurderes ikke at være planer i området, som kan give en kumulativ effekt i forhold til kulturarv og 

fortidsminder. 

Afbødende foranstaltninger

Området omkring flyverskjul mod vest og gravhøje udlægges som friareal i lokalplanen for at sikre, at 

arealerne friholdes for bebyggelse, veje, anlæg mm. så flyverskjul og gravhøje beskyttes.

Miljøvurdering af alternativer

0-alternativ

0-alternativet vil være, at råstofgravning i området færdiggøres, hvorefter jorden tilbageføres til land-

brugsjord efter den godkendte retableringsplan. Dermed vil både gravhøje og flyverskjul stadig kunne 

opleves som landskabelige monumenter. Det vurderes dog, at eksisterende beplantning i og omkring 

området, samt områdets placering betyder, at indkig til og udsyn fra både flyverskjul og gravhøje i 

forvejen er begrænset.

Forslag til overvågning

Såfremt det bliver nødvendigt, tager Vejle Kommune på tilsyn for at sikre, at kulturmiljøet i form af 

gravhøje og flyverskjul ikke beskadiges. Disse tilsyn foretages allerede i området i dag i forbindelse 

med råstofgravningen.

nyudlæg af erhvervsareal herunder: nye arealer, 
visuel påvirKning, afgrænsning mellem by og det åbne 
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land, virKsomhedsKlasse

Nuværende miljøstatus

Planområdet dækker et areal på ca. 128 ha, der ligger i tilknytning til Erhvervspark Vandel.

Erhvervspark Vandel er et eksisterende erhvervsområde med mulighed for erhverv i miljøklasse 1-7. 

Erhvervsområdet udgør en del af den tidligere miltære flyveplads, flyveplads Vandel, hvilket gør området 

unikt. Planområdet er geografisk stort, har været hegnet i mange år og er godt visuelt afskærmet af 

plantager rundt om. Der er god adgang til overordnet vejnet, og der er generelt få naboer i området.

Lokalplanområdet er i dag råstofgraveområde. I den nordlige del af området er der en aktiv råstofgrav, 

mens den sydlige del af området drives som landbrugsjord. Rundt om arealet er der i dag hegn, da 

området har været en del af den tidligere Flyveplads Vandel.

På østsiden af Rygbjergvej er der i dag en del beplantning, der er med til at sløre indkigget til planom-

rådet. Der er også plantage både syd og nord for området, der hindrer indkigget til området. Indsyn til 

området er derfor primært, når man kommer kørende ad Rygbjergvej. Her er i dag både beplantning 

og vold i forbindelse med råstofgravning, som vist på figur 5.

Ved endt råstofgravning vil området skulle tilbageføres til landbrugsjord og diverse volde fjernes.

Miljøbeskyttelsesmål

Det fremgår af kommuneplanen, at i det åbne land i øvrigt, det vil sige de områder og landskaber, der 

Figur 5: Oplevelse af området set fra Rygbjergvej i dag. Det sidste billede viser området set fra 
Rullevejen
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ligger udenfor de udpegede landskabelige interesser, er der også landskabsinteresser og værdier. I 

disse områder er det især væsentligt at sikre, at planlægningen for byudvikling, skovrejsning, større 

tekniske anlæg mv. tager hensyn til landskabets karakter og bæreevne. [Vejle Kommuneplan, 2017b]

Der skal skabes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land, og nye arealudlæg 

skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter. [Vejle 

Kommuneplan, 2017b]

Målene for udvikling af erhverv i hovedstrukturen for trekantområdet er: 

• Trekantområdet skal være Vestdanmarks vigtigste vækstcenter.

• Trekantområdet skal fortsat være Danmarks produktionscentrum.

• Trekantområdet skal være Danmarks entreprenante centrum.

• Bæredygtig erhvervsudvikling skal fremmes.

Planlægningen af erhvervsområderne og deres omgivelser skal tilpasses, så de lever op til virksom-

hedernes lokaliseringsbehov. Der vil fortsat være brug for arealudlæg i periferien af byerne med nem 

adgang til det overordnede vejnet. Planlægningen af områderne skal sikre, at mulighederne for at gå, 

cykle eller bruge kollektiv transport til arbejde forbedres. Samlet set skal en bæredygtig udvikling med 

hensyn til transport især ske ved at arbejde med at udvikle en bæredygtig biltransport.

Miljøvurdering

Med planlægningen i området udlægges der et nyt permanent erhvervsområde i miljøklasse 2-6. Arealet 

overføres til byzone. Dermed inddrages et område, der før har været råstofgrav og dyrket som landbrug 

til et byudviklingsområde.

Udlæg af et nyt erhvervsområde betyder, at kanten mellem byen og det åbne land flytter sig fra den 

eksisterende erhvervspark ved Søndre Ringvej til Rygbjergvej. For at skabe en ny klar grænse mellem 

by og land udlægges der i lokalplanen et areal til beplantningsbælte og vold med en højde på mellem 3-5 

meter. Det betyder, at oplevelsen, når man kommer kørende langs Rygbjergvej, vil være et beplantnings-

bælte vest for Rygbjergvej. På grund af råstofgravningen er der dog allerede en vold og lidt vildtvoksende 

beplantning. Med lokalplanen vil vold og beplantning blive et permanent visuelt element i området.

Planlægningen betyder også, at der bliver mulighed for bebyggelse i op til 20 m tættest på erhverv-

sparken, og op til 12 m i delområder tættest på Rygbjergvej. Planområdet opdeles således i delområder 

med forskellige miljøklasser og højder, så der tages hensyn til naboerne, der bor langs Rygbjergvej.

Bebyggelsen vil være synlig fra primært Rygbjergvej og naboer langs Rygbjergvej. Mod nord og syd er 

planområdet omgivet af plantager og skov. Området vil derfor ikke kunne ses fra Vandel By, der ligger 

ca. 1,5 km væk. På grund af eksisterende beplantning er området heller ikke synligt fra Frederikshåb 

Plantage. 

Planlægningen zoneres, så der er mulighed for klasse 6 virksomheder i delområdet tættest på den 

eksisterende erhvervspark og maks 4 og 5 i delområderne mod øst. Lokalplanområdet er 128 ha stort. 

Med zoneringen sikres det, at virksomheder i den tungeste miljøklasse placeres tættest på Erhvervs-
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park Vandel og længst væk fra naboerne. Der er udlagt arealreservation til en støjvold, dermed vil 

virksomhederne kunne overholde vejledende støjgrænser.

Erhvervspark Vandel er et særligt erhvervsområde, hvor det er muligt at placere virksomheder med 

ekstraordinære beliggenhedskrav. Området er geografisk stort og hegnet, der er god adgang til det 

overordnede vejnet, og der er få naboer. Områdets særlige karakter gør det muligt at sikre lokalisering 

for et stort håndspritlager, uden at det vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Kumulative effekter

Området ligger op ad Erhvervspark Vandel og udvider denne. Der vurderes ikke at være kumulative 

effekter ved udvidelsen.

Afbødende foranstaltninger

Der udlægges et beplantningsbælte og en vold langs Rygbjergvej, som er med til at afskærme området, 

af hensyn til naboer langs Rygbjergvej og landskabet. Dermed sikres der både er en visuel og støjmæs-

sig afskærmning.

Lokalplanområdet er zoneret i forskellige delområder, hvor den højeste miljøklasse og højeste bygninger 

skal placeres længst væk fra naboer.   

Miljøvurdering af alternativer

0-alternativ

0-alternativet vil være, at råstofgravning i området færdiggøres, hvorefter jorden tilbageføres til land-

brugsjord efter den godkendte retableringsplan. Dermed vil grænsen mellem by og land blive bevaret, 

og der vil ikke ske udlæg af nyt erhvervsområde, med mulighed for bygninger og erhverv. 0-alternativet 

vil dermed ikke give anledning til miljøpåvirkninger.

Forslag til overvågning

Det vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen blive sikret, at det ansøgte byggeri overholder lokalpla-

nens bestemmelser om højde og placering. Det vil også i forbindelse med byggetilladelser blive sikret, 

at vold og afskærmende beplantning sikres.

Risikovirksomheder

Nuværende miljøstatus

En del af planområdet er omfattet af en eksisterende sikkerhedszone fra et fyrværkerilager. Området 

er i dag råstofområde og skal retableres til landbrugsområde ved endt råstofgravning.

Miljøbeskyttelsesmål

Kommunal planlægning for risikovirksomheder skal ske ud fra et hensyn til virksomhedens vækst- og 
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udviklingsmuligheder samt ud fra samfunds- og sikkerhedshensyn. [Erhvervsstyrelsen, 2020]

Planlægning for og i nærheden af risikovirksomheder

Den kommunale planlægning skal forebygge konflikter mellem risikovirksomheder og risikofølsom 

arealanvendelse ved bl.a. at respektere afstandskrav, der er fastsat for at varetage samfunds- og sik-

kerhedshensyn. [Erhvervsstyrelsen, 2020]

Hensyn til nationale interesser

Kommunen er planlæggende myndighed, men det er en national interesse, at der sikres tilstrækkelige 

arealer til risikovirksomheder, og at afstandskrav respekteres i planlægningen, så konflikter forebygges 

og borgerne ikke udsættes for fare. [Erhvervsstyrelsen, 2020]

Miljøvurdering

Sikkerhedszone fra eksisterende fyrværkerilager

Inden for planområdet er der en sikkerhedszone fra et fyrværkerilager. For at sikre fyrværkerilageret er 
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Figur 6: viser eksisterende sikkerhedszone og afbødende foranstaltninger for håndspritlager.
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der indføjet bestemmelser i lokalplanen, som sikrer, at der inden for sikkerhedszonen ikke kan placeres 

virksomheder og anlæg, som er i konflikt med sikkerhedszonens formål. Det vil således eksempelvis 

ikke være muligt at placere håndsprit inden for sikkerhedszonen.

Med de sikkerhedsmæssige tiltag i planlægningen, herunder begrænsninger i anvendelsen inden for 

sikkerhedszonen, vurderes det, at der kan planlægges i nærheden af og inden for sikkerhedszonen 

fra eksisterende risikovirksomhed i form af fyrværkerilager, uden at det har væsentlige miljømæssige 

konsekvenser.

Ny risikovirksomhed – håndspritlager

Inden for lokalplanområdet er der mulighed for at etablere et håndspritlager. Håndspritlageret kan få en 

størrelse, hvor det vil være en risikovirksomhed, som kræver godkendelse efter risikobekendtgørelsen.

Planmyndigheden har haft en dialog med Trekantområdets beredskab. Her er der aftalt et princip for 

indretning af lokalplanområdet, som sikrer mod spredning i tilfælde af en eventuel brand. Der er på bag-

grund af denne dialog udlagt en 20 meter friholdt zone til beplantningsbælte og vold mod Rygbjergvej, 

samt yderligere 10 m helt friholdt brandbælte i lokalplanen. Der er udført beregninger af krediteret råd-

giver for placering af et fuldt nordisk lager med de udmeldte afstande fra beredskabet. Der er beregnet 

en sikkerhedszone for personskade og en sikkerhedszone for materielskade. 

Figur 7: Kortet viser sikkerhedszoner for håndspritlager. Den grønne linje er sikkerhedszonen for 
personskade og den orange linje er sikkerhedszonen for materielskade.
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Håndsprit er klassificeret som brandfarligt. Håndspritten vil blive opbevaret i små beholdere ved atmos-

færisk tryk. Der er derfor beregnet på dette. 

Beregningerne viser, at sikkerhedszonen for personskade kan holdes inden for lokalplanområdet. Der er 

dermed ikke fare for personskade uden for planområdet. Beregningerne viser også, at sikkerhedszonen 

for materielskade rækker uden for lokalplanplanområdet. Arealet der er omfattet af sikkerhedszonen 

for materielskade, er primært, selve Rygbjergvej. Derudover rækker sikkerhedszonen for materielskade 

ind over landbrugsarealer i form af marker. Der er ingen boliger eller anden bebyggelse inden for sik-

kerhedszonen. Der er i beregningen af materielskade ikke medtaget den barriere, som volden giver. 

Det vurderes, at naboer inden for den materielle sikkerhedszone ikke begrænses i forhold til fortsat at 

kunne anvende arealerne som landbrugsjord. [COWI, 2020]

Kumulative effekter

Der vurderes ikke at være kumulative effekter af risikovirksomheder i området.

Afbødende foranstaltninger

Lokalplanen sikrer begrænsninger i anvendelsen inden for sikkerhedszonen fra fyrværkerilager, således 

der f.eks. ikke kan etableres håndspritlager her. Lokalplanen udlægger et 30 m bredt bælte til sikring 

af omgivelserne. Nye risikovirksomheder eller placering af erhverv inden for sikkerhedszonen vil kræve 

tilladelser efter gældende lovgivning, herunder miljøgodkendelse, beredskabsloven, risikobekendtgørelsen 

mv.

Miljøvurdering af alternativer

0-alternativ

0-alternativet vil være, at der stadig vil være en sikkerhedszone for fyrværkerilager i området. Der vil 

ikke blive udlagt et nyt erhvervsområde. I stedet vil råstofgravning i området blive færdiggjort, hvoref-

ter jorden tilbageføres til landbrugsjord efter den godkendte retableringsplan. Der vil stadig kunne ske 

uheld inden for sikkerhedszonen.

Forslag til overvågning

Det vil i forbindelse med risikosagsbehandlingen blive sikret, at der ikke bliver placeret følsomme anven-

delser inden for sikkerhedszonen for fyrværkerilageret. Det vil også blive sikret, at håndspritlageret 

indrettes optimalt i forhold til forebyggelse og håndtering af uheld.  

USIKKERHED I MATERIALET

Indholdet i miljøvurderingen er efter Miljøvurderingsloven § 12, stk. 2, begrænset til de oplysninger, 
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der med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder.

Der er foretaget en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på miljøet. 
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[Erhvervsstyrelsen, 2020] https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/risikovirksomheder.
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Scooping for miljøvurdering 

Bilag B: S C O O P I N G  
for miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 1328 og  

forslag til tillæg nr. 67 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 (kp17) 

 

 

Fakta om planen/planerne 

Planernes nr. og navn Lokalplan nr. 1328 Erhvervsområde ved Rullevejen, Vandel og tillæg nr. 67 

til Vejle Kommuneplan 2017-2029 

Formål og omfang Området er 128 ha stort. Området planlægges for at kunne rumme et stort 

nationalt håndspritlager. Området er 128 ha stort og udlægges til erhverv i 

miljøklasse 2-6 

Sagsbehandler chhha 

Kan planerne påvirke et Natura 2000-område væsentligt? Ja Nej     x 

Er planerne omfattet af bilag 1 eller 2 i miljøvurderingslo-

ven? 

Ja      x Nej      

Hvis ja, inden for hvilket område? Bilag 2, 10a og 10b 
 

Læseforklaring 

Skema 1-4 er emner, som er vurderet relevante at scoope i forhold til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering for en plan. Skema 5 

er spørgsmål fra miljøvurderingslovens bilag, der fungerer som en opsamling på skema 1-4. Skema 6 er en liste over berørte myndig-

heder, der kan være relevante at høre for en plan. 

 

Vurderingerne af emner i skema 1-5 er: 

Neutral / ikke relevant = Emnet er ikke at finde i planområdet eller i naboområderne. F.eks. hvis planområdet ligger 4 km fra kysten, 

er det ikke omfattet af kystnærhedszonen. Der er derfor ikke en bemærkning knyttet til emnet. 

Ikke væsentlig = Emnet er at finde i planområdet eller i naboområderne. F.eks. hvis planområdet ligger 2 km fra kysten i den bynære 

del af kystnærhedszonen, men ikke kan ses fra kysten. Der er derfor en bemærkning knyttet til punktet. 

Kan være væsentlig = Der skal udarbejdes en miljøvurdering for det pågældende emne. 
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Skema 1. Bymønster og kulturmiljø 

Påvirker planen/planerne bymønsteret, bystrukturen, kulturmiljøet eller landskabet: 
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Bemærkninger 

Kulturhistoriske værdier (herunder ar-

kæologisk arv) (kp17)  

  x Planområdet er en del af den tidligere fly-

veplads Vandel. Der er fortidsminder i form 

af bl.a. gravhøje og flyverskjul. Det skal 

undersøges nærmere i miljørapporten, om 

lokalplanen og tillægget påvirker kulturmil-

jøet i området væsentligt. 

Fredede og bevaringsværdige bygninger X    

Kirkeomgivelser (kp17) X     

Bevaringsværdige landskaber (kp17)  x  Rundt om lokalplanområdet er der beva-

ringsværdige landskaber. Da der er fred-

skov både syd og nord for planområdet, vil 

det ikke være synligt i landskabet, og der-

med vil planlægningen for erhvervsområdet 

ikke påvirke bevaringsværdige landskaber 

væsentligt. 

Større uforstyrrede landskaber (kp17) X    

Byfortætning X    

Nye arealer til byudvikling inddrages, her-

under arealforbrug 

  x Der inddrages et nyt areal på 128 ha til er-

hverv. Arealet er en del af den tidligere fly-

veplads Vandel. Da der er tale om et nyt 

areal, belyses det nærmere i miljørappor-

ten, om inddragelse af arealet til erhvervs-

jord påvirker miljøet væsentligt.  

Afgrænsning mellem byen og det åbne 

land 

  x Der inddrages et nyt areal i tilknytning til 

eksisterende Erhvervspark Vandel. Miljø-

rapporten skal belyse, om afgrænsningen 

mellem byen og det åbne land giver anled-

ning til væsentlige miljøpåvirkninger. 
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Arealreservationer (vej, ledninger o.l.)  x  Inden for planområdet er der en større olie-

ledninger, olieledninger respekteres i plan-

lægningen. Derudover er der en arealreser-

vation til ny midtjysk motorvej. Arealreser-

vationen berører ikke planområdet, og der 

udlægges ikke følsomme anvendelser i 

planlægningen, som vil kunne påvirke en 

kommende motorvej. 

Regional påvirkning (detailhandel, tu-

risme) 

x    

 



 

 

Scooping for miljøvurdering 4 

Skema 2. Miljø (vand, støj, luft, klima, jordbund, jordarealer) 

Påvirker planen/planerne miljøet eller medfører miljøkonflikter med tilstødende naboområder: 
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Bemærkninger 

Områder med særlige drikkevandsinte-

resser 

X    

Grundvandet  x  Der er ikke særlige grundvandsinteresser i 

området, og der vil i forbindelse med etab-

lering af håndspritlager blive stillet krav om 

sikring mod evt. spild med opsamling.  

Vandindvindingsopland X    

Udledning til vandmiljøet (søer og vand-

løb) 

X    

Støj og vibrationer fra virksomheder ud 

over vejledende grænseværdier 

   Der udlægges areal til virksomheder op til 

miljøklasse 6.  

Planlægningen inddeler området i forskel-

lige miljøklasser, hvor de tungeste miljø-

klasser placeres op mod den eksisterende 

erhvervspark. Derudover giver lokalplanen 

mulighed for, at der kan etableres en støj-

vold mod Rygbjergvej, og i lokalplanen stil-

les krav om etablering af støjvolden forud 

for ibrugtagning. 

 

Det vurderes, at grænseværdier for støj og 

vibrationer vil kunne overholdes, med de 

nævnte foranstaltninger. 

 

Lugt, støv eller anden luftforurening fra 

virksomheder 

 x  Der udlægges areal til virksomheder op til 

miljøklasse 6.  

Planlægningen udlægger området i forskel-

lige miljøklasser, hvor de tungeste miljø-

klasser placeres op mod den eksisterende 

erhvervspark. De enkelte virksomheder, 
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som etableres inden for området, vil skulle 

overholde de vejledende grænseværdier. 

Derudover giver lokalplanen mulighed for, 

at der kan etableres en afskærmende vold 

langs Rygbjergvej, og i lokalplanen stilles 

krav om etablering af volden forud for 

ibrugtagning 

 

Det vurderes derfor, at planerne ikke giver 

anledning til overskridelse af de vejledende 

grænseværdier. 

Virksomhedsklassen   x Der udlægges et nyt erhvervsområde med 

mulighed for erhverv op til miljøklasse 6. 

Det undersøges nærmere i miljørapporten, 

om det giver anledning til påvirkning af mil-

jøet. 

Trafikbelastning (kapacitet)  x  Det nye erhvervsområde vil give anledning 

til øget trafikbelastning. Erhvervsområdet 

vil blive trafikbetjent via den eksisterende 

erhvervspark. Her er der etableret en om-

fartsvej, som er koblet direkte på hovedvej, 

og har kapacitet til at rumme trafikken. Er-

hvervspark Vandel har vurderet, at der ved 

fuldt udbygget håndspritlager vil være 10-

20 kørsler om ugen. 

Den øgede trafik vurderes derfor ikke at 

give anledning til væsentlige miljøpåvirk-

ninger.  

Støj og vibrationer fra trafik, herunder 

jernbaner, ud over vejledende grænse-

værdier 

 x  Erhvervsområdet vil blive trafikbetjent via 

den eksisterende erhvervspark. Her er der 

etableret en omfartsvej, som er koblet di-

rekte på hovedvej. Derudover er området 

opdelt, så virksomheder i miljøklasse 6 pla-

ceres op af det eksisterende erhvervsom-

råde. Langs Rygbjergvej skal der etableres 

en støjvold forud for ibrugtagning af ny be-

byggelse. 

 

Det vurderes derfor, at der ikke vil være 

overskridelse af støjgrænser for naboer. 
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Den øgede trafik vurderes derfor ikke at 

give anledning væsentlige miljøpåvirknin-

ger. 

Emissioner (partikler, luftarter), trafikos x    

Planlægningszoner for støj (kp17)   x  Planområdet ligger inden for planlægnings-

zoner for støj. Da der ikke gives mulighed 

for støjfølsomme anvendelser i planområ-

det, vurderes det, at støjpåvirkningerne 

ikke giver anledning til væsentlige miljøpå-

virkninger. 

Særlige værdifulde landbrugsområde 

(kp17) 

 x  Den vestlige del af området er udlagt som 
særligt værdifuldt landbrugsområde. Det 
vurderes, at udlægget af erhvervsområdet i 
et område med særlige værdifuldt land-
brugsområde ikke giver anledning til væ-
sentlige miljøpåvirkninger.  
 
Nord for området er der et eksisterende 
landbrug. Landbruget vil kunne fortsætte 
den hidtidige produktion, men der vil ikke 
kunne ske udvidelser, da byzonegrænsen 
rykkes. På grund af afstandskrav til nabo-
skel og vejskel er udvidelsesmulighederne i 
dag forholdsvis begrænset i forvejen. 
 

Råstofområder (kp17)  x  Området er udpeget som råstofgraveom-
råde af Region Syddanmark. Området skal 
være færdigmeldt og frigives for råstofgrav-
ning, inden det kan tages i brug til andre an-
vendelser. Det vurderes derfor, at planerne 
ikke giver anledning til væsentlig påvirkning 
af råstofområdet. 

Forurenet jord på arealet  x  To mindre arealer inden for planområdet er 

registreret som forurenet jord på V1. Dette 

håndteres via jordforureningsloven og vur-

deres ikke at give anledning til væsentlige 

miljøpåvirkninger i forbindelse med realise-

ring af planen. 

Energiforbrug x    

Nedbør, i forhold til klima x    

Vandstigninger (hav, åer og søer), i for-

hold til oversvømmelse og erosion 

x    

Belagte arealer x    
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Skema 3. Natur (flora, fauna) 

Påvirker planen/planerne direkte eller indirekte beskyttede eller sårbare naturområder i henhold til natur-

beskyttelsesloven, skovloven, museumsloven med flere, samt Vejle Kommuneplan 2017-2029 (kp17): 
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Bemærkninger 

Natura 2000-områder  x  Det nærmeste internationale naturbeskyt-

telsesområde er Randbøl Hede og klitter i 

Frederikshåb Plantage (Natura 2000-om-

råde nr. 82). Det vurderes, at arter og na-

turtyper på udpegningsgrundlaget ikke vil 

blive påvirket af planerne.  

 

Det kan udelukkes, at lokalplanen og til-

lægget i sig selv eller i forbindelse med an-

dre planer og projekter, kan påvirke Natura 

2000 områderne. Det er endvidere vurde-

ret, at lokalplanen ikke vil kunne beskadige 

eller ødelægge yngle- og rastområder i det 

naturlige udbredelsesområde for dyrearter 

omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

 

 

Habitater, bilag IV-arter x   Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der 

i lokalplanområdet forekommer dyrearter, 

der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Kommunen vurderer, at lokalplanen kan re-

aliseres, uden at projektet vil beskadige eller 

ødelægge væsentlige yngle- eller rasteplad-

ser for flagermus og andre dyrearter, der er 

omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

§ 3 områder: Eng, hede, mose, overdrev, 

strandeng, sø og vandløb 

 X  Inden for planområdet er der udlagt et § 3 

– område i form af en hede. Heden beskyt-

tes med en buffer i planerne og må ikke 

påvirkes. Det vurderes derfor, at planerne 
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ikke giver anledning til væsentlig påvirk-

ning af § 3 området. 

Beskyttede sten- og jorddiger x    

Fortidsminder og -linjer   X Inden for området er der fortidsminder. Det 

belyses nærmere i miljørapporten, om 

disse påvirkes væsentligt. 

Fredede områder x    

Fredskov  x  Et mindre område er udlagt til fredsskov. 

Området friholdes som friareal, og planerne 

vurderes derfor ikke at give anledning til 

væsentlige miljøpåvirkninger. 

Strandbeskyttelseslinjen X    

Sø-beskyttelseslinjer X    

Å-beskyttelseslinjer X    

Skovbyggelinjer  X  Skovbyggelinjens formål er at sikre sko-

vens landskabelige værdier. Skovbyggelin-

jen regnes 300 meter fra skovbrynet, og 

inden for denne afstand er der forbud mod 

at bygge. Naturstyrelsen kan ophæve skov-

byggelinjen, mens kommunen kan dispen-

sere fra linjen.  

 

Der er skove både inden for og uden for 

planområdet, der kaster skovbyggelinjer 

ind i planområdet. Planområdet er indheg-

net og omkranset af vold. Det vurderes, at 

der godt kan bebygges inden for skovbyg-

gelinjen, uden at det forringer skovenes 

landskabelige karakter.  

 

Det vurderes, at der kan disponeres inden 

for skovbyggelinjerne inden for lokalplan-

området, samtidig med at skovbyggelinjens 

formål om at opretholde skovens landska-

belige værdier bevares. 

Kirkebyggelinjer X    

Kystnærhedszonen (kp17) X    

Økologiske forbindelser (eksisterende na-

tur inden for økologiske forbindelser) 

(kp17) 

X    
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Potentielle økologiske forbindelser (kp17) X    

Særligt værdifulde naturområder (kp17) X    

Områder med skovrejsning uønsket 

(kp17) 

X    

Skovrejsningsområder (kp17) X    

Naturområder (kp17)  X  Et par mindre arealer i området er udpeget 

til naturområder i kommuneplanen. Area-

lerne udlægges som friareal med buffer-

areal omkring og friholdes for bebyggelse 

mm. Det vurderes, at planerne ikke påvir-

ker udpegningen væsentligt. 

Potentielle naturbeskyttelsesområder 

(kp17) 

X    

Lavbundsarealer (kp17) X    

Lavbundsarealer der kan genoprettes 

(kp17) 

X    

Særligt værdifulde geologiske beskyttel-

sesområder (kp17) 

X    

Vandrammedirektivet x    
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Skema 4. Befolkning og menneskers sikkerhed, sundhed og materielle goder 

Påvirker planen/planerne, som en direkte eller indirekte følgevirkning, befolkningens og menneskers sik-

kerhed, sundhed og materielle goder: 
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Bemærkninger 

Trafiksikkerhed X    

Visuel påvirkning (udsigt og indblik)   x Der udlægges 128 ha til erhvervsområde. 

Det vurderes nærmere i miljørapporten, om 

der sker en væsentlig visuel påvirkning. 

Vindforhold (turbulens) X    

Lys og refleksion  X  Der kan komme lys fra aktiviteter i det nye 

erhvervsområde. Erhvervsområdet vil dog 

blive omkranset af vold og beplantning. Det 

vurderes derfor, at der ikke vil være væ-

sentlige påvirkninger i form af lys og reflek-

sion. 

Skygge X    

Fritidsmuligheder, rekreation og grønne 

områder 

X    

Tilgængelighed X    

Tryghed X    

Ulykkesrisiko (planlægningszone for risi-

kovirksomhed (kp17)) 

  x I naboområdet Erhvervspark Vandel er der 

en del risikovirksomheder i form af fyrvær-

kerilagre. En  sikkerhedszone herfra over-

lapper med lokalplanområdet. Derudover 

kan der komme en ny risikovirksomhed i 

form af lager for håndsprit inden for lokal-

planområdet. Det undersøges nærmere i 

miljørapporten om risikovirksomheder giver 

anledning til miljøpåvirkninger. 
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Skema 5. Planens/planernes karakteristika og indvirkning 

Skemaet indeholder en række spørgsmål fra miljøvurderingslovens bilag 3, der anvendes til at vurdere 

planens/planernes væsentlighed. Bilag 2 indeholder to parametre til at vurdere væsentligheden af miljø-

påvirkningen, nemlig planens/planernes karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, 

der bliver berørt. 

Skemaet udfyldes på baggrund af vurderingerne i skema 1-4. 
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Bemærkninger 

I hvilket omfang kan planen/planerne 

danne grundlag for projekter og andre 

aktiviteter med hensyn til beliggenhed, 

art, størrelse og driftsbetingelser eller 

ved tildeling af midler? 

  X Det undersøges nærmere i miljørapporten, 

om der er miljøpåvirkninger. 

I hvilket omfang har planen/planerne ind-

flydelse på andre planer, f.eks. kommu-

neplan og vandplaner? 

  X Det undersøges nærmere i miljørapporten, 

om udlæg af nyt erhvervsjord i kommune-

planen giver anledning til, der er miljøpå-

virkninger. 

Har planen/planerne relevans for integre-

ring af miljøhensyn, specielt med henblik 

på at fremme bæredygtig udvikling? 

X    

Er der miljøproblemer med relevans for 

planen/planerne? 

  X Det undersøges nærmere, om der er miljø-

påvirkninger i miljørapporten. 

Har planen/planerne relevans for gen-

nemførelsen af anden miljølovgivning, 

der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. 

planer og programmer i forbindelse med 

affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)? 

X    

Er der sandsynlige, varige, hyppige og re-

versible indvirkninger på miljøet? 

  X Der udlægges et permanent erhvervsom-

råde. Det undersøges nærmere i miljørap-

porten, om dette har væsentlig indvirkning 

på miljøet. 

Er der kumulative miljøpåvirkninger?   x Det undersøges nærmere i miljørapporten, 

om der er kumulative miljøpåvirkninger i 

miljørapporten. 
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Er der indvirkning på andre lande? X    

Er der fare for menneskers sundhed eller 

miljøet, f.eks. pga. ulykker? Se skema 2 

og 4. 

  x I naboområdet Erhvervspark Vandel er der 

en del risikovirksomheder i form af fyrvær-

kerilagre. En del af sikkerhedszonerne her-

fra overlapper med lokalplanområdet. Der-

udover kan der komme en ny risikovirksom-

hed i form af lager for håndsprit inden for 

lokalplanområdet. Det undersøges nærmere 

i miljørapporten om risikovirksomheder gi-

ver anledning til miljøpåvirkninger. 

Er det et stort geografisk område eller en 

stor befolkningsgruppe der berøres? 

  X Det undersøges nærmere i miljørapporten, 

om der er miljøproblemer. 

Er der særlige karakteristiske naturtræk 

eller kulturarv inden for området? Se 

skema 1 og 3. 

  X Det undersøges nærmere i miljørapporten, 

om der er miljøproblemer. 

Overskrides miljøkvalitetsnormer eller -

grænseværdier? Se skema 2. 

X    

Sker der en intensiv arealudnyttelse af 

planområdet? 

x    

Påvirker planen/planerne områder eller 

landskaber, som har en anerkendt be-

skyttelsesstatus på nationalt plan, fælles-

skabsplan (f.eks. EU) eller internationalt 

plan? Se skema 3. 

x    
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Skema 6. Inddragelse af myndigheder 

Skemaet giver overblik over, hvilke berørte myndigheder, afhængig af indholdet af planen/planerne, der 

skal høres i forbindelse med scoopingen. En berørt myndighed er en myndighed, som på grund af dens 

specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for 

at planen/planerne kan realiseres. 

 

Myndigheder Sæt X Bemærkninger 

Erhvervsstyrelsen 

erst@erst.dk 

x Jf. midlertidig landzonetilladelse fra Erhvervsmi-

nisteren af 14. juli 2020  

Naturstyrelsen 

nst@nst.dk 

  

Energistyrelsen 

ens@ens.dk 

  

Region Syddanmark  

kontakt@rsyd.dk 

x Råstofgraveområde 

Kystdirektoratet  

kdi@kyst.dk 

  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

info@tbst.dk 

  

Slots- og Kulturstyrelsen  

post@slks.dk 

x Kulturmiljø, flyverskjul 

Haderslev Stift  

kmhad@km.dk 

  

Ribe Stift  

kmrib@km.dk 

  

Vejdirektoratet 

hoeringer@vd.dk 

x Arealreservation til Midtjysk Motorvej 

Miljøstyrelsen 

plantilsyn@mst.dk 

x  

VejleMuseerne 

museerne@vejle.dk 

x  

Naturstyrelsen Trekantsområdet,  

tre@nst.dk 

x Nabo – Randbøldal plantage 

Nabokommuner   

Beredskabsstyrelsen 
brs@brs.dk 

x Risikomyndighed 

Forsvaret 
fes@mil.dk 

X Olieledning 

 

  

mailto:brs@brs.dk
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Høring af berørte myndigheder 
I scoopingen er en række berørte myndigheder hørt. Der er kommet svar fra Vejdirektoratet, Forsvarets 
Bygningstjeneste, Miljøstyrelsen, Region Syddanmark og Vejle Museerne. 
 
Vejdirektoratet havde uddybende spørgsmål til antallet af kørsler til håndspritlageret og påvirkning af lin-
jeføring for en ny motorvej. Antal kørsler er derfor præciseret i scoopingen, ligesom at det er beskrevet, 
at linjeføringen ikke påvirkes. Bemærkningerne har ikke givet anledning til yderligere miljøvurderingsem-
ner. 
 
Forsvarets Bygningstjeneste har fremsendt deklaration med respektafstande fra olieledning. Disse re-
spekteres i planlægningen. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at kommuneplantillæg skal indeholde en 
vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Re-
gion Syddanmark præciserer, hvordan grundvandet sikres i forbindelse med råstofgravning og reetable-
ring herefter. Bemærkningerne har ikke givet anledning til yderligere miljøvurderingsemner. 
 
Vejle Museerne gør opmærksom på, at en forundersøgelse har vist, at der ved Infirmerivej 2 ligger et 
væsentligt fortidsminde i form af en større, ikke fredet gravhøj. Efter museumslovens §27 skal der fore-
tages en egentlig arkæologisk udgravning, hvis det ikke er muligt at bevare gravhøjen urørt. I den syd-
østlige del af lokalplanområdet, hvor der endnu ikke er foretaget råstofindvinding, er det VejleMuseernes 
anbefaling, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse efter museumslovens §26 forud for råstof-
indvinding. Dette vil blive sikret i planlægningen. 
 
Derudover er der, mens scoopingen har været i høring, indkommet flere oplysninger omkring lageret for 
håndsprit. Oplysningerne betyder, at lageret højst sandsynligt får en størrelse, hvor det jf. risikobekendt-
gørelsen er en risikovirksomhed. Vejle Kommune har derfor i scoopingprocessen valgt at medtage emnet 
”Risikovirksomheder” i miljøvurderingen. 
 
 
Konklusion  
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er det vurderet, at 
lokalplan nr. 1328 og kommuneplantillæg nr. 67 er omfattet af bilag 2 punkt 10a og 10b, samt at der 
skal gennemføres en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter § 8 stk. 1. Følgende emner indgår i miljøvurderingen: 
 
• Kulturarv og fortidsminder. 
• Nyudlæg af erhvervsjord, herunder: Nye arealer, visuel påvirkning, virksomhedsklasse samt af-

grænsning mellem by og det åbne land. 
• Risikovirksomheder. 
 
Derudover er der en række emner, som ikke vurderes at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet. 
Emnerne er derfor ikke medtaget i miljøvurderingen. Disse er beskrevet i det følgende.  
 
Omkring planområdet er der en del bevaringsværdigt landskab men planområdet er ikke synligt herfra, 
og vurderes derfor ikke at påvirke landskabsudpegningen, Planområdet vil ikke være synligt fra stier, re-
kreative udsigtspunkter og lignende i de nærliggende plantager. Et par mindre arealer i området er udpe-
get til naturområder efter §3 i natubeskyttelsesloven.  Arealerne udlægges som friareal med bufferareal 
omkring og friholdes for bebyggelse mm. Det vurderes, at planerne ikke påvirker udpegningen væsent-
ligt. 
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Der er skove både inden for og uden for planområdet, der kaster skovbyggelinjer ind i planområdet, sko-
vene bevares. Planområdet er indhegnet og omkranset af vold, og det vurderes, at der godt kan bebyg-
ges inden for skovbyggelinjen, uden at det forringer skovenes landskabelige karakter. 
 
Inden for området er der arealreservationer til olieledninger, disse respekteres i planlægningen. Derud-
over er der reserveret et areal øst for planområdet til Midtjysk Motorvej, denne arealreservation berøres 
ikke. En mindre del af arealet er registreret som forurenet jord på V1. Dette håndteres via jordforure-
ningsloven og vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. 
 
Området er udpeget som råstofgraveområde af Region Syddanmark. Området skal være færdigmeldt og 
frigives for råstofgravning, inden det kan tages i brug til andre anvendelser. Det vurderes derfor, at pla-
nerne ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af råstofområdet. 
 
Nord for området er der et eksisterende landbrug. Landbruget vil kunne fortsætte den hidtidige produk-
tion, men der vil ikke kunne ske udvidelser, da byzonegrænsen rykkes. På grund af afstandskrav til nabo-
skel og vejskel er udvidelsesmulighederne i dag forholdsvis begrænset i forvejen. 
 
Planområdet opdeles i miljøklasser, hvor virksomheder med de højeste miljøklasser placeres i tilknytning 
til Erhvervspark Vandel. Der stilles krav om en afskærmende vold langs Rygbjergvej. Området trafikbe-
tjenes via den eksisterende erhvervspark. Det vurderes, at det med planlægningen sikres, at der ikke 
sker væsentlige påvirkninger fra miljøemissioner, herunder lugt, støj, støv og lys fra kommende virksom-
heder i området. 
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L Æ S E V E J L E D N I N G

Hvad er en miljøvurdering?

I henhold til miljøvurderingsloven skal der foretages 

miljøvurdering af planer og programmer, som kan få en 

væsentlig indvirkning på miljøet.

På alle planer gennemføres en screening for, om planens 

påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der 

kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Såfremt 

en plan falder ind under lovens bilag 1 eller 2, skal planen 

miljøvurderes.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af planens 

sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder 

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 menneske- og naturskabte 

katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og 

det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Hvad er en sammenfattende redegørelse?

I henhold til miljøvurderingslovens § 13 skal myndighe-

den ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der 

er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en 

sammenfattende redegørelse.

Redegørelsen skal indeholde:

• Hvordan miljøhensyn er integreret i planen, 

• hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkom-

met i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

• hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de 

rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

• hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige 

indvirkninger på miljøet af planen.

Hvordan behandles en miljøvurdering?

En miljøvurdering behandles efter miljøvurderingsloven 

og planloven. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling 

til miljøvurderingen og komme med indsigelser og 

ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal 

byrådet tage endelig stilling til miljøvurderingen, herun-

der eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere 

og myndigheder, ved at der udarbejdes en sammenfat-

tende redegørelse. Indsigelserne kan medføre ændringer 

i planforslaget. Når planen med den sammenfattende 

redegørelse er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette 

på kommunens hjemmeside.
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Miljøvurderingens indhold

Forslag til lokalplan nr. 1328 og tillæg nr. 67 er miljøvurderet i forhold til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer, bilag 2 punkt 10a og 10b.

Planerne giver mulighed for at udvide Erhvervspark Vandel med et 128 ha stort 

område, så det er muligt at etablere et nationalt værnemiddelslager. Det er også 

muligt at udvide lageret til et nordisk lager efter behov. Området må anvendes 

til oplags- og lagervirksomhed såsom værnemidler, pandemilager mv., samt 

produktions- og kontorfaciliteter i tilknytning til de pågældende oplag. 

I miljørapporten for planerne er følgende emner miljøvurderet:

• Kulturarv og fortidsminder.

• Nyudlæg af erhvervsjord, herunder:  

 Nye arealer, visuel påvirkning, virksomhedsklasse samt afgrænsning  

 mellem by og det åbne land.

• Risikovirksomheder.

Ifølge miljøvurderingslovens § 13 skal kommunen ved den endelige vedtagelse 

af planforslag, der er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en sam-

menfattende redegørelse. 

Redegørelsen skal indeholde:

• Hvordan miljøhensyn er integreret i planerne.

• Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentligheds-

fasen, er taget i betragtning.

• Hvorfor de vedtagne planer er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, 

der også har været behandlet.

• Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet 

af planerne.

Integrering af miljøhensyn

I udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillæg er der taget hensyn til 

miljøet. Der er indarbejdet en række afbødende foranstaltninger der sikrer 

miljøhensyn, herunder:

Kulturarv og fortidsminder

• Området omkring flyverskjul mod vest og gravhøje udlægges som friareal 

i lokalplanen for at sikre, at arealerne friholdes for bebyggelse, veje, anlæg 

mm. så flyverskjul og gravhøje beskyttes.

Nyudlæg af erhvervsjord

• Der udlægges et beplantningsbælte og en vold langs Rygbjergvej, som er 
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med til at afskærme området, af hensyn til naboer langs Rygbjergvej og land-

skabet. Dermed sikres der både er en visuel og støjmæssig afskærmning.

• Lokalplanområdet er zoneret i forskellige delområder, hvor den højeste 

miljøklasse og de højeste bygninger placeres længst væk fra naboer.

Risikovirksomheder   

• Lokalplanen sikrer begrænsninger i anvendelsen inden for sikkerhedszonen 

fra fyrværkerilager, således der f.eks. ikke kan etableres håndspritlager her

• Lokalplanen udlægger et 30 m bredt bælte til sikring af omgivelserne. Nye 

risikovirksomheder eller placering af erhverv inden for sikkerhedszonen vil 

kræve tilladelser efter gældende lovgivning, herunder miljøgodkendelse, 

beredskabsloven, risikobekendtgørelsen mv.

 

Miljørapportens betydning og offentlighedsfasen

Miljørapporten har belyst og vurderet de mulige miljøpåvirkninger, som lokalplan 

nr. 1328 og tillæg nr. 67 vil kunne medføre. Det fremgår af miljørapporten, at 

der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er i høringsperioden indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til miljørap-

porten. Resumé af disse og Teknik & Miljøs svar kan ses nedenfor.  

 

1. Indsigelse
Rygbjergvej 
43 
7183 Randbøl

Indsigere er bekymrede for støjpåvirkningen fra lokal-
planområdet til dem som naboer. 

Indsigere er også bekymrede for støj- og lyspåvirkning 
af de rekreative områder mod syd. Indsigere påpeger, 
at støj og lys vil være en forringelse af de eksisterende 
værdier, der er forbundet med de rekreative områder og 
stilleområdet mod syd. Betydningen af støj fra lastbiler, 
læsning, bak alarmer samt lys fra projektør kan for-
ringe og ødelægge områdets status. Indsigere påpeger, 
at den politiske hensigt med stilleområdet mod syd bør 
inddrages i planlægningen. Desuden påpeger indsigere, 
at lokalplanområdet har en sydliggående placering, der 
bryder med den eksisterende bufferzone fra ER 2.3.1 
til de rekreative områder. Denne bufferzone er blevet 
anvendt ved tidligere godkendelser, som et vigtigt 
argument for godkendelse af støj i den eksisterende 
erhvervspark.

Indsigere stiller spørgsmål til en adgangsvej via Rulleve-
jen og er bekymret for, om den giver trafik på Rygbjerg-
vej.

Indsigere påpeger, at Rygbjergvej danner en korridor 
til Frederikshåb plantage og Randbøl hede, og at det vil 
være vigtigt at sikre en naturlig og harmonisk balance 
med naturlig beplantning, så indblik fra det omkringlig-
gende landskab og veje ikke forstyrres af hegn og con-
tainere. For at sikre dette skal eksisterende hegn langs 
Rygbjerg beholde dens eksisterende placering, ikke 
flyttes helt ud til Rygbjergvej, som det er praktiseret i 
den nordlige ende af vejforløbet. 
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Teknik 
& Miljøs 
bemærkninger

I forhold til støj mod både naboer og det rekreative 
område mod syd skal Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdier for støj overholdes. Dette sikres i lokalplan 
ved zonering af området og støjvolde så der tages 
hensyn til naboer. Lokalplanen indeholder desuden 
bestemmelser, der sikrer mod lysgener.

Der bliver ikke adgang til lokalplanområdet fra Ryg-
bjergvej. Vejadgangen bliver fra Vandel Park. Hvis der 
bliver behov for indkørsel fra Rullevejen vil denne ind-
kørsel blive betjent via Vandel Park. 

Lokalplanen sikrer et beplantningsbælte langs Ryg-
bjergvej, der sikrer mod indblik til erhvervsområdet og 
skaber at grønt bælte langs Rygbjergvej. Det præciseres 
i lokalplanen, at hegn skal være skjult bag beplantning. 

2. Indsigelse
Region Syd-
danmark

Region Syddanmark bemærker, at der er råstoffer i 
området og opsummerer reglerne omkring dette i for-
hold til det videre forløb. Regionen har ikke bemærknin-
ger til formuleringerne i lokalplanen.

Teknik 
& Miljøs 
bemærkninger

Ingen bemærkninger.

3. Indsigelse
Ellehammer rc 
klub
Billundvej 82
7183 Randbøl

Modelflyveklubben bemærker til lokalplanen, at de har 
haft faciliteter inden for lokalplanområdet i en årrække, 
men er opsagt af Erhvervspark Vandel med begrundel-
sen at området skal anvendes til anden anvendelse.

Modelflyveklubben bemærker, at området, hvor de 
lejer sig ind, er et grønt område i lokalplan og ikke skal 
benyttes til andet. klubben er derfor uforstående over-
for, at de ikke kan forblive.

Modelflyveklubben henstiller derfor til, at de kan forblive 
i området, eller alternativt at Erhvervspark Vandel og 
Vejle Kommune er behjælpelige med at finde et nyt 
sted.

Teknik & 
Miljøs be-
mærkninger

Modelflyveklubben er eksisterende lovlig anvendelse og 
kan derfor forsætte aktiviteten i området uafhængigt 
af lokalplanen, hvis der kan opnås en aftale med den 
private ejer. Dette er uafhængigt af lokalplanen.

Vejle Kommune har været i dialog med modelflyveklub-
ben om flytning, og det anbefales klubben, at gå videre 
med dialogen, herunder at få belyst det konkrete støjbi-
drag fra modelflyene.

Alternativer

Det er undersøgt, om det er muligt at etablere lager til sprit inden for den 

eksisterende lokalplan for Erhvervspark Vandel. I svar på fordebat til kom-

muneplantillæg nr. 67 foreslår en nabo netop dette.
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Der er ikke restrummelighed inden for den eksisterende erhvervspark. 

Erhvervsparken er næsten  fuldt udbygget med solceller og fyrværkerilagre 

med tilhørende sikkerhedszoner. Desuden er 30 % af erhvervsparken udlagt 

til grønne arealer. Der er derfor ikke arealer til rådighed inden for den eksiste-

rende erhvervspark. 

Det er også undersøgt, om erhvervsområdet kan placeres syd for Erhvervspark 

Vandel. Her er området udlagt til råstofgraveområde, hvor råstofgravningen 

ikke er påbegyndt endnu. Det er derfor ikke muligt at lave planlægning for et 

permanent håndspritlager her.

Der er ikke andre arealer i tilknytning til Erhvervspark Vandel, der er store 

nok til at rumme lageret. I miljøvurderingen er der derfor kun vurderet på 

0-alternativet. 0-alternativet betyder, at der fortsat graves råstoffer i området, 

hvorefter området retableres til landbrugsjord. Her vil der være en landskabelig 

påvirkning efter råstofgravningen. 0-alternativet betyder også, at der fortsat 

vil være en sikkerhedszone i området fra eksisterende fyrværkerilager. 

Overvågning

Kulturarv og fortidsminder

Såfremt det bliver nødvendigt, tager Vejle Kommune på tilsyn for at sikre, at 

kulturmiljøet i form af gravhøje og flyverskjul ikke beskadiges. Disse tilsyn 

foretages allerede i området i dag i forbindelse med råstofgravningen.

Nyudlæg af erhvervsjord

Det vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen blive sikret, at det ansøgte 

byggeri overholder lokalplanens bestemmelser om højde og placering. Det vil 

også i forbindelse med byggetilladelser blive sikret, at vold og afskærmende 

beplantning sikres.

Risikovirksomheder

Det vil i forbindelse med risikosagsbehandlingen blive sikret, at der ikke bliver 

placeret følsomme anvendelser inden for sikkerhedszonen for fyrværkerilage-

ret. Det vil også blive sikret, at håndspritlageret indrettes optimalt i forhold til 

forebyggelse og håndtering af uheld.  
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Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1328 for et erhvervsområde 
ved Rullevejen, Vandel og tillæg nr. 67 
 
 
Lokalplan nr. 1328 Erhvervsområde ved Rullevejen, Vandel og tillæg nr. 67 
til Vejle Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende sammenfattende 
redegørelse er den 10.02.2021 vedtaget af Vejle Byråd. 
 
Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af 
indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet 
med indsigelser til planerne, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er 
vedtaget af byrådet, vedlagt. 
 
Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: Det præciseres i 
lokalplanen af hegn mod Rygbjergvej skal skjules af beplantning. 
 
Lokalplanen, tillægget og miljøvurdering med sammenfattende redegørelse 
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, tillægget og den sammenfattende redegørelse, der 
offentliggøres den 12.02.2021 på kommunens hjemmeside. I 
offentliggørelsen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for 
planerne. 
 
Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte mig. 
Venlig hilsen 
 
 
Christina Holmbjørn 
Byplanlægger 
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Christina Holmbjørn 

Lokaltlf.: 76812284  
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Offentliggørelse på www.vejle.dk d. 12.02.2021 
 
Lokalplan nr. 1328 og tillæg nr. 67 
Erhvervsområde ved Rullevejen, Vandel 
 
Planerne er vedtaget endeligt af byrådet. 
 
Klik her for at hente lokalplanen 
Klik her for at hente tillægget 
Klik her for at hente miljøvurdering og sammenfattende redegørelse 
 
Byrådet har d. 10.2.2021 vedtaget lokalplan nr. 1328 for et erhvervsområde ved Rullevejen, 
tillæg nr. 67 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 samt tilhørende sammenfattende redegørelse. 
 
Lokalplanen og tillægget giver mulighed for at udvide Vandel Erhvervspark, så det er muligt 
at etablere et nationalt værnemiddelslager. Det er også muligt at udvide lageret til et nordisk 
lager efter behov. Området må anvendes til oplags- og lagervirksomhed for eksempel 
værnemidler, pandemilager mv., samt produktions- og kontorfaciliteter i tilknytning til de 
pågældende oplag. Derudover må området anvendes til energianlæg som f.eks. solceller. 
 
Miljøvurdering 
Der er udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen 
jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er godkendt endeligt sammen med 
lokalplanen og tillægget. 
 

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. 12.2.2021 må der ikke retligt eller faktisk 
etableres forhold i strid med planen. 
 
Klagevejledning lokalplan, tillæg og miljøvurdering 
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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