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Forslag godkendt i byrådet   den 10.03.2020
Offentligt fremlagt  den 15.03.2020
Indsigelsesfrist   den 10.05.2020

Boligområde ved Borgvej, Vejle
Hører til lokalplan nr. 1319

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 

Forslag



Til byrådssag nr. 39 – d. 10. marts 2021: 

Forslag til lokalplan nr. 1319 Boligområde ved Borgvej, Vejle og tillæg nr. 
70 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 

 

Mindretalsudtalelse fra Dansk Folkeparti: 

Dansk Folkeparti bakker gerne op om, at der bygges boliger på grunden, men kan ikke stemme for det 
foreliggende forslag fordi: 

1. Vi mener den foreslåede bebyggelsesprocent er for høj. 
2. Vi mener de foreslåede grundstørrelser er for små. 
3. Vi mener at den foreslåede bebyggelse langs Vardevej er for høj. 

 

 

1

Mette Holm Pedersen  Plan & Energi  Teknik & Miljø  Vejle Kommune

Fra: Lone Myrhøj  Byrådet  Vejle Kommune
Sendt: 14. marts 2021 20:48
Til: Michael Hein Petersen  Juridisk Kontor  Komstab  Vejle Kommune
Emne: Borgvej 

Opfølgningsflag: Flag for follow up
Flagstatus: Afmærket

SF har stemt imod forslaget til lokalplan med følgende begrundelse:  
 

 der er tale om mange boliger på et meget lille areal 
 der er tale om byggeri med for høje etagemeter 
 der er ikke er en optimal løsning for trafikken på den stejle vej i området 
 den tætte bebyggelse kan medvirke til stigende grundvand m.v. på de omkringliggende boliger  
 det foreliggende forslag efterlader ikke meget grønt område for beboerne i området. 

 
 
 
Mange hilsner fra  
 
Lone Myrhøj 
Gruppeformand for SF i Vejle Byråd 
Medlem af Økonomiudvalget, Børne‐ og Familieudvalget, 
Klimaudvalget og Natur‐ og Miljøudvalget 
 

Mindretalsudtalelse

Mindretalsudtalelse

42 LOKALPLAN NR. 1319
VEJLE KOMMUNE
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Offentlig høring
Forslaget er fremlagt i offentlig høring. Derefter vil byrådet tage endelig stilling til planen.
Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til forslaget, skal de sendes til 

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

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

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

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

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

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

Baggrund
En privat bygherre har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan og for et 

nyt boligområde på Vardevej 151. Lokalplanområdet ligger i vestbyen syd 

for Vardevej. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af 69 boliger i form af 24 

rækkehuse samt 45 etageboliger. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. 

Boligudbuddet i Vejle skal bidrage til attraktive og varierede bosætnings-

muligheder for alle befolkningsgrupper. Der skal derfor tilbydes et varieret 

boligudbud, som appellerer til forskellige målgrupper.

Rammer

For lokalplanområdet gælder kommuneplanramme 1.1.B.13. Kommuneplanen 

udlægger området til åben-lav boliger i maksimum 2 etager. Idet der er ønske 

om at opføre rækkehusbebyggelse samt etageboliger, udarbejdes tillæg nr. 

70 til kommuneplanen.

Tillæg nr. 70

Tillægget til kommuneplanen skal muliggøre opførelse af rækkehuse på grunde, 

der er mindre end 400 m2 og etageboliger i op til 6 etager. Dertil fastlægger 

tillægget størrelsen på fælles friareal, parkeringskrav, maksimum bygnings-

højde for etageboliger samt samlet etagemeter.

Grønt Danmarkskort
De rammer, der ændres med tillægget, har ikke udpegninger under Grønt 

Danmarkskort.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3 

km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlæg-

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

af kommuneplantillægget og lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne.

Kommuneplantillæggets område og lokalplanområdet er beliggende i byzone 

og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige 

krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker 

kysten visuelt.

Byggeriet i kommuneplantillæggets område og lokalplanområdet kan opføres 

i mere end 8,5 meters højde, men vil ikke kunne ses fra kysten, da byggeri 

mellem området og kysten er højere. Desuden opføres ny bebyggelse i en 

højde og med materialer, der passer ind i den øvrige by.
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Fordebat
Tillægget har været i 2 ugers fordebat fra den 19. november 2020 til den 3. 

december 2020. Der indkom 5 bemærkninger. Nogle af bemærkningerne har 

flere underskrivere og én er fra Vestbyens Lokalråd. Bemærkningerne drejer 

sig om:

• Indbliksgener fra etageboliger.

• Det høje antal af boliger og dermed høj bebyggelsesprocent, på et for-

holdsvis lille areal. 

• Håndtering af regn- og spildevand i lokalplanområdet og dets påvirkning 

af de omkringliggende boliger. Herunder bemærkninger om højtstående 

grundvand.

• Øget trafik på Borgvej og Vestbanevej.

Natura 2000-område og bilag IV-arter
Vejle Kommune har kendskab til, at der i nærområdet er forekomst af flagermus. 

Det kan derfor heller ikke udelukkes, at der er flagermus i de gamle bygninger, 

og at flagermusene anvender de store gamle træer i lokalplanområdet. 

Alle arter af flagermus er omfattet af bilag IV og er strengt beskyttede jf. 

habitatdirektivet. Reglerne er bl.a. implementeret i Naturbeskyttelseslovens

§ 29a og Artsfredningsbekendtgørelsens § 10, hvor Miljøstyrelsen er myn-

dighed. § 29a i Naturbeskyttelsesloven siger følgende: ”De dyrearter, der er 

nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning 

for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i alle livsstadier af de omfattede 

dyrearter. Stk. 2. Yngle- og rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 

til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges”.

Det er lodsejerens ansvar at sikre, at beskyttelsesbestemmelserne jf. 

Naturbeskyttelsesloven § 29 a og Artsfredningsbekendtgørelsen § 10 ikke 

overtrædes. Dette vil i mange tilfælde indbefatte nærmere undersøgelser, som 

således også påhviler lodsejeren. Viser undersøgelserne, at der er forhold, 

der vil medføre overtrædelser af beskyttelsesbestemmelserne, og ønsker 

lodsejer på trods heraf at fortsætte med tiltaget, skal der søges om dispen-

sationen hos Naturstyrelsen. Hvis der er flagermus, skal Naturstyrelsen give 

tilladelse til nedrivning af bygningerne og/eller fældning af gamle træer, og 

nedrivning/fældning skal foregå i perioden fra slut-april til begyndelse af juni, 

eller fra sidst i august til midt i oktober, hvor flagermus i alle livsstadier vil 

være i stand til at flygte, hvis de befinder sig i bygningerne eller i hule træer.

Såfremt ovenstående følges, vurderer kommunen, at lokalplanen kan realis-

eres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller

rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdi-

rektivets bilag IV. 

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at  der i lokalplanområdet forekommer 

yderligere dyrearter, der er omfattet af  habitatdirektivets bilag IV. 
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Miljøscreening
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkn-

ing af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. 

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 

menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klima-

tiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres 

omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og natur-

skabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes 

forhold mellem disse faktorer.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 

miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. Dette 

begrundes med følgende:

Den nordligste del af lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdig 

landskab. Lokalplanen stiller krav om bebyggelsens placering og materialer 

og der er således taget hensyn til landskabet.

Byen fortættes ved at der opføres bebyggelse på en grund, der alene har 

været delvis bebygget.

Kørslen til og fra lokalplanområdet vil give øget trafik på Vardevej. Vardevej 

har dog en udformning og fartbegrænsning, der kan håndtere dette. Dertil 

vil noget af trafikken fordele sig fra Vestbanevej.

Lokalplanen omfatter en fjernvarme pumpestation. Når pumpestationen er 

sat ud af drift, kan bygningen nedrives og Borgvej udvides.

Der er udarbejdet en støjredegørelse, der viser støjpåvirkning fra Vardevej 

kan håndteres på facaden ved etageboliger.

Området er klassificeret som lettere forurenet, jævnfør jordforureningsloven. 

Dette har blandt andet konsekvenser for jordflytninger i området.

Der er registreret et ikke fredet fortidsminde på den sydligste del af ejen-

dommen. Fortidsmindet er et voldsted, og ligger uden for de arealer der 

planlægges bebygget. Det anses for en mulighed, at man ved anlægsarbejde 

kan støde på fortidsminder. Der bør udføres en arkæologisk forundersøgelse 

før byggemodning.

Området er undtaget fra skovbyggelinjen, da der mellem lokalplanområdet 

og Uhre skov ligger bebyggelse før 1968.
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Bebyggelsen vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt, da Vejle by ligger mellem 

lokalplanområdet og kysten, og tillæggets og lokalplanområdet kan derfor 

ikke ses fra kysten.

Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser at etageboligerne primært 

skygger på Vardevej og skoven nord for Vardevej.

Bebyggelsesplanen udarbejdes således, at der bliver et samlet grønt areal 

centralt i området.

Kommuneplantillæg nr. 70 giver mulighed for rækkehuse på grunde under 

400 m² og etageboliger.

Gældende ramme 1.1.B.13 Boligområde ved 
Vestbanevej i Vejle

Bebyggelsesprocent: 30% 
Bebyggelsesprocent gælder for den enkelte ejendom 
Maks. antal etager: 2
Maks. bygningshøjde i meter: 8,5
Min. tilladte miljøklasse:
Maks. tilladte miljøklasse:

Områdets anvendelse
Boligområde

Bebyggelsens omfang og udformning
-
Opholds- og friarealer
-
Miljøforhold
En del af rammen er særligt påvirket af vand eller vil påvirke nedstrømslig-
gende arealer, det kan f.eks. være i form af risiko for oversvømmelse, særligt 
sårbare vandløb, at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller 
andet. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere 
væsentlige arealer til håndtering af vand i området.

Infrastruktur
-
Zonestatus
Området er i byzone.

Notat
-
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Ændring af rammer

Ny ramme 1.1.B.21 Boligområde  ved Vardevej 
i Vejle

Bebyggelsesprocent: 120% for etageboliger og 70% for tæt-lav boliger i 2 etager 
og 40 for tæt-lav boliger i 1 etage.
Bebyggelsesprocent gælder for den enkelte ejendom.
Maks. antal etager: 6 for etageboliger og 2 for tæt-lav.
Maks. bygningshøjde i meter: 22,5 meter for etageeboliger og 8,5 meter for 
tæt-lav.
Min. tilladte miljøklasse:
Maks. tilladte miljøklasse:
Maks. etageareal 7.400 brutto etagemeter. Fordelt på 4.700 m2 etageboliger, 

2.600 m² tæt-lav og 160 m2 fælleshus/fælles orangeri eller lignende. 

Min. grundstørrelse for tæt-lav 136 m2. Grundstørrelsen skal dog være gen-
nemsnitlig minimum 200 m2.

Områdets anvendelse
Boligområde til etageboliger og tæt-lav boliger.

Bebyggelsens omfang og udformning
Langs Vardevej kan bebyggelse opføres i op til 6 etager, og for det resterende 
af rammeområdet kan bebyggelse opføres i op til 2 etager.

Opholds- og friarealer
I området skal der etableres minimum 4.500 m2 fælles opholdsareal.

Miljøforhold
-
Infrastruktur
-
Zonestatus
Området er i byzone.

Notat
Parkering for etageboliger skal etableres efter følgende:
Etagebolig 0 - 50 m2 - 0,5 p-plads
Etagebolig 50 – 85 m2 - 1 p-plads
Etagebolig 85 – 120 m2 - 1,5 p-plads
Etagebolig 120 m2 < - 2 p-plads
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Kortet viser eksisterende kommuneplanramme og udsnit med ny ramme.
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Ny kommuneplanramme 1.1.B.21

9



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



 
 
 
 
 
 
 
Offentliggørelse af lokalplanforslag nr. 1319 og forslag til kommuneplantillæg nr. 70 
 
 
Vejle Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1319 Boligområde 
ved Borgvej, Vejle og tillæg nr. 70 til Vejle Kommuneplan 2017-2029. 
Vejle Byråd har vedtaget forslaget på møde den 10.3.2021. 
 
Brevet her er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere, naboer og 
andre, der kan have en væsentlig interesse i planen. 
 
Hvad er en lokalplan 
En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens 
område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et 
område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, 
hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, 
hvordan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold.  
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., 
der er indeholdt i planen. 
 
Lokalplanens indhold 
Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til tæt-lav 
boliger og etageboliger samt med fælleshus for områdets beboere. 
Lokalplanen skal muliggøre opførelse af 69 boliger i form af 24 rækkehuse 
samt 45 etageboliger.  
 
Udstykning og bebyggelse 
Idéen med projektet er få mere fokus på fællesskabet og udeophold. Det er 
hensigten at skabe så meget grønt friareal som muligt i kombination med et 
fælleshus. 
 
Bebyggelsesplanen udformes således, at rækkehusene ligger i tre rækker 
med øst-vest gående retninger på den sydligste del af grunden. Der gives 
mulighed for 24 rækkehuse. Rækkehusene gennemskæres af en nord 
sydgående grøn kile. Mod nord, neden for skråningen til Vardevej, placeres 
3 punkthuse i 4-5 og 5-6 etager. Punkthusene indeholder 45 boliger. 
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Lokalplanen giver også mulighed for opførelse af et fælleshus til brug for områdets beboere. 
 
Vejadgangen skal etableres fra Borgvej.  
 
Beplantning 
Lokalplanområdet skal forblive et grønt område præget af træer på fællesarealer. Mod nord 
bevares/plantes et plantebælte med træer og buske på skråningen op mod Vardevej. Langs det 
vestlige skel kan det eksisterende levende hegn bevares eller erstattes af almindelig hæk. 
 
Langs Dalvej og Borgvej skal beplantningen bestå af træer plantet i grupper eller solitært. 
 
Området ligger i byzone. 
 
 

Lokalplanens kortbilag 4 - illustreret bebyggelsesplan 
 



Kommuneplantillæggets indhold 
Kommuneplantillægget giver mulighed for at områdets anvendelse ændres fra åben-lav i to 
etager til tæt-lav i to etager og etageboliger i op til 6 etager. 
 
Dertil giver kommuneplantillægget mulighed for at mindste grundstørrelsen for tæt-lav 
boliger på 400 m2 nedsættes til en gennemsnitlig grundstørrelse på 200 m2, hvor grundene 
ligger mellem 136 m2 og 285 m2.  
 
Det fælles friareal nedsættes fra at være 50% af etagearealet for etageboliger (2.309 m2) og 
10% af grundens areal for tæt-lav (5.874 m2) til at være 5.500 m2 i lokalplanen. 
 
Bebyggelsesprocenten øges fra 30 til 60 for området under et (inkl. interne veje). 
 
Her kan du se forslagene 
Kommunens hjemmeside www.vejle.dk/hoeringer fra den 15.3.2021, i Teknik & Miljø, 
Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på Borgerservicecenter Vejle samt på bibliotekerne i Vejle, 
Give, Egtved, Børkop og Jelling. Planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, 
Kirketorvet 22. 
 
Høringsperiode 
Offentlig høring i 8 uger fra mandag den 15.3.2021 med høringsfrist mandag den 10.05.2021 
kl. 15.00. Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og 
kommentarer til forslaget inden høringsperiodens udløb til e-mail: plan@vejle.dk eller Teknik 
& Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. 
 
Lokalplanforslagets foreløbige retsvirkning 
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges 
eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen. 
 
Screening for miljøvurdering 
Der er foretaget screening af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør 
miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet 
og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med følgende: 
Den nordligste del af lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdig landskab. 
Lokalplanen stiller krav om bebyggelsens placering og materialer og der er således taget 
hensyn til landskabet. 
Byen fortættes ved at der opføres bebyggelse på en grund, der alene har været delvis 
bebygget. 
Kørslen til og fra lokalplanområdet vil give øget trafik på Vardevej. Vardevej har dog en 
udformning og fartbegrænsning, der kan håndtere dette. Dertil vil noget af trafikken fordele 
sig fra Vestbanevej. Lokalplanen omfatter en fjernvarme pumpestation. Når pumpestationen 
er sat ud af drift, kan bygningen nedrives og Borgvej udvides. 
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Der er udarbejdet en støjredegørelse, der viser støjpåvirkning fra Vardevej kan håndteres på 
facaden ved etageboliger. 
Området er klassificeret som lettere forurenet, jævnfør jordforureningsloven. Dette har blandt 
andet konsekvenser for jordflytninger i området. 
Der er registreret et ikke fredet fortidsminde på den sydligste del af ejendommen. 
Fortidsmindet er et voldsted, og ligger uden for de arealer der planlægges bebygget. Det anses 
for en mulighed, at man ved anlægsarbejde kan støde på fortidsminder. Der bør udføres en 
arkæologisk forundersøgelse før byggemodning. 
Området er undtaget fra skovbyggelinjen, da der mellem lokalplanområdet og Uhre skov 
ligger bebyggelse før 1968. 
Bebyggelsen vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt, da Vejle by ligger mellem 
lokalplanområdet og kysten, og lokalplanområdet kan derfor ikke ses fra kysten. 
Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser at etageboligerne primært skygger på 
Vardevej og skoven nord for Vardevej. 
Bebyggelsesplanen udarbejdes således, at der bliver et samlet grønt areal centralt i området. 
Kommuneplantillæg nr. 70 giver mulighed for rækkehuse på grunde under 400 m² og 
etageboliger. 
 
Screeningen kan i 4 uger fra offentliggørelsen ses på kommunens hjemmeside. Se høringer på 
www.vejle.dk/hoeringer.  
 
Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering 
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 
uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Gå til 
Klageportalen. 

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