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Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning.

Indledning

Lokalplanområdets beliggenhed
Området ligger sydøst for Kolding ved Tankedalsvej ved motorvejsafkørsel 65 - Kolding Syd.

Lokalplanens formål
Lokalplanen skal udlægge området til erhvervsformål for lager og logistikerhverv samt kontor 

og serviceerhverv. Planen skal desuden sikre grønne bufferarealer til vejen samt funktionelle og 

trafiksikre tilkørselsforhold. Endvidere skal lokalplanen sikre, at bebyggelse i området fremstår 

som en samlet helhed.

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske om at etablere lager og logistikvirksomhed 

med højlager samt kontor- og servicevirksomhed i nær tilknytning til det overordnede vejnet, 

så logistikvirksomheder har let adgang til motorvej og serviceerhverv bl.a. kan servicere trafi-

Lokalplanområdets beliggenhed i kom-

munen vist med rødt.

Lokalplanområdets beliggenhed i kom-

munen vist med rødt.
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kanterne på motorvejen med fx brændstofsalg, restaurant, service for lastbiler og deres chauf-

fører samt muliggøre domiciler og lignende med behov for stor synlighed.

Området er omfattet af Lokalplan 0831-31, der udlægger området til videnserhverv, uddannel-

se, forskning og administration. Da denne lokalplan ikke kan rumme det ønskede projekt, er 

nærværende lokalplan udarbejdet for at muliggøre projektet.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Bestemmelser

I henhold til lov om planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, 

som er nævnt i § 2.

§ 1 Lokalplanens formål
§ 1.1 

Lokalplanens formål er: 

• at udlægge området til erhvervsformål;

• at sikre en grøn bufferzone til overordnede veje;

• at sikre at bebyggelse i området fremstår som en samlet helhed;

• sikre funktionelle og trafiksikre tilkørselsforhold.

§ 2 Område og zonestatus
§ 2.1 

Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 1, omfatter følgende ejendomme:

matrikel nr. 9b, 9t, 9u, 9v samt del af 9c og 93, Seest By, Seest

samt alle parceller, der efter den 1. april 2021 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres in-

den for lokalplanens område.

§ 2.2 

Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1 og 2 som vist på kortbilag 1 og 2.

§ 2.3 

Lokalplanområdet er i byzone og skal forblive i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse
§ 3.1  

Lokalplanens område må kun anvendes til erhvervsformål.

§ 3.2 

I delområde 1 må der etableres lager, speditions- og transportvirksomhed og lignende virk-

somheder med tilhørende højlager, administration, showroom, tekniske anlæg med videre 

samt industri, der giver anledning til nogen miljøpåvirkning af omgivelserne svarende til mil-

jøklasse 4-5 efter Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning - boliger og erhverv i 

byerne”, 2004. 

§ 3.3 

I delområde 2 må der etableres lager, speditions- og transportvirksomhed, håndværksvirk-

somhed og let industri med tilhørende administration, showroom, tekniske anlæg med videre 

samt servicevirksomhed, brændstofsalg, restaurant samt kontorer og lignende virksomheder, 
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der giver anledning til en mindre miljøpåvirkning af omgivelserne svarende til miljøklasse 2-4 

efter Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning - boliger og erhverv i byerne”, 2004. 

Ved etablering af byggeri til kontor skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes 

på facader og udendørs opholdsarealer.

§ 3.4  

Det areal, som på kortbilag 2 er markeret som grøn bufferzone mod vej, må ikke bebygges.

§ 3.5 

Det areal, som på kortbilag 2 er angivet som principiel placering af regnvandsbassin skal ud-

gøre mindst 1,2 ha og må ikke bebygges. Det skal anvendes til håndtering af overfladevand. 

§ 3.6 

Der må ikke etableres detailhandel.

Undtaget er mindre detailhandel i form af brændstofsalg samt højst én kiosk på op til 200 m2 i 

forbindelse med anlæg for salg af brændstof.

§ 3.7  

Der må inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning, herunder 

energitransmissionsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, anlæg til synlig håndte-

ring af regnvand og lignende. 

§ 4 Udstykning
§ 4.1 

Grunde må inden for delområde 1 ikke have en størrelse på mindre end 5.000 m2.

Grunde må inden for delområde 2 ikke have en størrelse på mindre end 2.000 m2.

Arealer til teknisk forsyning og lignende kan dog etableres på mindre grunde. 

§ 4.2  

Grunde kan udstykkes som sokkelgrunde, når grundenes størrelse inklusiv andel af fællesare-

aler jf. gældende bygningsreglement opfylder grundstørrelserne jf. § 4.1.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
§ 5.1  

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Nova Boulevard med tilslutning, som har en afstand 

på mindst 50 m fra eksisterende vejtilslutninger.

§ 5.2 

Interne veje inden for lokalplanområdet skal etableres efter vejreglerne om middel hastigheds-

klasse og udlægges med en bredde på mindst 12 m med en kørebanebredde på mindst 8 m 

og 1,5 m fortov i den ene vejside efter gældende vejregler.

Det gælder ikke redningsveje, mindre forbindelser og lignende. 

§ 5.3  

Ved alle vejtilslutninger, adgangsveje og interne veje skal der sikres oversigtsforhold i overens-

stemmelse med vejreglerne.

§ 5.4 

Blinde veje skal udføres med vendeplads, som muliggør vending med sættevogn efter vejreg-

lerne.

§ 5.5  

Belysning af veje skal ske med ensartede armaturer med retningsbestemt lyskegle og med 

lyspunktshøjde på maks. 12 meter.

Udstykning af en sokkel-

grund

Ved eventuel udstykning 

af en sokkelgrund skal det 

ved tinglyst deklaration sik-

res, at der til grunden hører 

det nødvendige antal parke-

ringspladser, vej- og stiad-

gang, opholdsarealer mv.

Kolding Kommune 
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§ 5.6 

Der skal på egen grund eller på fælles parkeringsareal etableres det antal parkeringspladser 

for biler, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende.

Der skal dog etableres mindst:

• 1 p-pladser pr. 100 m2 etageareal til erhverv 

• 1 p-plads pr. 5 gæstepladser i restaurant

• 1 p-plads pr. påbegyndt 50 m2 etageareal til kontor, administration, showroom, værksted 

og lignende

• 1 p-plads pr. påbegyndt 100 m2 etageareal til manuelt betjent lager dog undtaget lager 

uden betydelig bemanding

• 1 p-plads pr. påbegyndt 1.000 m2 etageareal til robotbetjent lager

Parkeringspladser for medarbejdere og besøgende skal holdes adskilt fra manøvrearealer til 

lastbiler.

§ 5.7 

Der skal på egen grund eller som fælles cykelparkering etableres det antal parkeringspladser 

for cykler, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende.

Der skal dog etableres mindst:

• 1 plads pr. 25 gæstepladser i restaurant 

• 1 plads pr. 100 m2 påbegyndt  etageareal til kontor, administration, værksted og lignende

• 1 plads pr. 1.000 m2 påbegyndt etageareal til showroom og lignende

• 1 plads pr. påbegyndt 2.000 m2 etageareal til industri og lager

Cykelparkering skal etableres tættest på indgangene til bygningerne.

§ 5.8 

Der skal etableres stiforbindelse med adgang for cyklister og gående til områder med cykel-

parkering.

Stierne skal anlægges med følgende bredder:

• Dobbeltrettet fællessti: minimum 3 meter.

• Ensrettet fællessti: minimum 2,25 meter i begge sider af vejen.

§ 6 Tekniske anlæg
§ 6.1  

Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger dog undtaget åbne, synlige 

render til håndtering af regnvand.

§ 6.2 

nden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) skal regnvands- og spildevands-

ledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, 

samlinger, tæthedsprøvning med videre.

§ 6.3 

Anlæg for håndtering af affald skal have en størrelse, så der muliggøres affaldssortering i hen-

hold til kommunens gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald og placeres i tilknytning til 

vejadgang.

§ 6.4 

Parkeringsanlæg samt fri- og opholdsareal kan udformes så arealerne indgår som opstuvning 

og/eller forsinkelse af overfladevand ved ekstreme nedbørshændelser. 

§ 6.5 

Regnvandsbassin skal principielt placeres som vist på kortbilag 2 og skal være vejbetjent. Det 

skal etableres med naturpræg og indpasses i landskabet og må ikke indhegnes.

Ad § 6.3

Hermed kan vandet ledes hen på 

disse arealer ved ekstreme sky- eller 

tøbrud og sikre, at bebyggelse ikke 

oversvømmes. 

Når vandet efter kort tid er nedsun-

ket, fordampet eller afledt, kan area-

lerne igen anvendes til formålet, og 

funktionen er ikke til hinder for dette.
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§ 6.6 

Lyskilder på ubebyggede arealer, veje eller færdselsareal, skal være afskærmet, så de ikke er 

til gene for naboarealer eller trafikken på vejene omkring lokalplanområdet.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7.1  

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må udgøre max 50 %.

§§ 7.2 

Bebyggelse må have en højde på max 20 meter.

Skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende, må dog have en højde på op til 2 meter 

over bebyggelsens højde.

§ 7.3 

Højlagre skal placeres inden for det på kortbilag 2 udlagte byggefelt for højlager i delområde 1 

og må have en højde på max 45 meter.

§ 7.4 

Bebyggelse må højst opføres i fem etager. For højlager jf. § 7.3 gælder dog ingen bestemmel-

ser om etageantal.

§ 7.5 

Der må ikke bygges nærmere lokalplanområdets afgrænsning end 10 meter. Her kan bebyg-

gelse placeres i den fulde højde jf. § 7.2 og § 7.3.

§ 7.6 

Der må ikke bygges nærmere end 5 meter fra vejskel.

§ 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden
Facader og tage
§ 8.1  

Bygninger inden for lokalplanens område skal fremstå med ydervægge i blank mur i tegl, be-

ton, fremstå som pudset eller beklædt med træ, plader af metal eller kompositmaterialer.

Mindre bygningsdele må desuden udføres i metal.

§ 8.2  

Bebyggelsen skal inden for den enkelte ejendom fremstå som en samlet helhed i farver, form 

og materialer.

§ 8.3 

Bygningers ydervæg må kun fremstå i hvid, grå og sort samt i de farver, som fremgår af den 

farvepalet, der er vist i lokalplanens bilag A og i disse farvers blanding med sort og hvid.

Træ og metal må også fremstå i materialets naturlige farve.

§ 8.4 

Byggeri til højlager skal fremstå med ydermur i grå nuancer.

Der skal tilstræbes et ensartet og jævnt facadeudtryk.

§ 8.5  

Bebyggelse skal opføres med tag med hældning på under 30 grader. Ved shedtag og lignende 

må hældningen dog være op til 80 grader på den ene side.

Mindre bygninger som udhuse og carporte må udføres med andre tagformer.

§ 8.6 

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med et glanstal på over 14, 

bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi.

Ad § 8.6

Glanstal måles i henhold til ISO 

2813:2014.

Glanstrin 05 svarer til helmat, 10 

svarer til mat, 30 svarer til halvmat, 

60 svarer til halvblank, og 90 svarer 

til blank.

Kolding Kommune 
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Skiltning
§ 8.7 

Inden for et område, som er vist med særlig signatur på kortbilag 2, må der etableres én skil-

tepylon med en bredde på højst 5 m og en højde på op til 40 m.

På skiltepylonen må der kun skiltets med ét navn og/eller ét logo for hele erhvervsområdets 

virksomheder, omfattet af kommuneplanens rammeområder 0831.E1, 0831.E2 og 0831.E3, 

svarende til områderne vist med blå på kortudsnittet herunder:

Derudover tillades på samme skiltepylon separat skiltning med kun ét navn og/eller ét logo for 

den virksomhed, på hvis grund, pylonen opstilles. Se princip på illustration.

§ 8.8 

Skiltning, undtaget den omtalte i § 8.7, skal foregå efter følgende retningslinjer:

Generelt

• Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo som primær skiltning.

• Som sekundær skiltning er det virksomhedens hovedproduktgruppe, der kan skiltes med, 

og skiltningen herfor skal indordne sig under den primære skiltning både hvad angår bog-

stavstørrelser og omfang.

• Skiltning for produktnavne tillades ikke. Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, 

såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse. 

Tankstationer kan desuden oplyse om brændstofpriser på samme skilt.

• Såfremt der er flere virksomheder på en ejendom, skal al skiltning samordnes. Samord-

ning betyder ens størrelse og ligeværdig placering. Logofigurer kan opsættes, såfremt de 

samordnes som øvrig skiltning.

Fritstående skilte

• Ved adgangvej må der kun opstilles ét skilt, der samlet oplyser om de virksomheder, som 

vejen giver adgang til. Skiltet må maksimalt fylde 0,4 m2 pr. virksomhed og højst være 1,8 

m højt.

• Ved tankstationer for brændstofsalg kan der opsættes et lysskilt med pil, der markerer 

hver indkørsel til virksomheden.

• Ved hver grund må der kun opstilles ét pylonskilt. Skiltet må ikke være højere end 6 m over 

terræn og have en bredde på max 2,5 m. 

For skiltning til restaurant og tankstation må pylonen dog have en højde på op til 12 m.
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• Inden for den grønne bufferzone, som vist på kortbilag 2, og mellem bufferzonen og omgi-

vende veje, må der ikke ske nogen form for skiltning. Dog må der opstilles én skiltepylon 

inden for området for skiltepylon, der er vist med særlig signatur på kortbilag 2 jf. § 8.7.

Skiltning på bygninger

• Skiltning på udvendige bygningssider tillades kun udført med udskårne enkeltbogsta-

ver direkte på facaden eller på bæreplade af klart ufarvet glas og med en bogstavhøjde 

afstemt efter facadens størrelse.

• For bygninger med en facadehøjde på under 20 meter må bogstaver/logo have en højde 

på op til 3 meter.

• For bygninger med en facadehøjde på over 20 meter må bogstaver/logo have en højde på 

op til 6 meter.

• Placeringen af skilte skal holde en afstand til facadens kant på mindst 2,5 meter.

• Skiltning på bygninger må maksimalt udgøre et areal svarende til 10 % af den pågældende 

facades areal.

• Skilte opsat over tagfod tillades ikke.

• Bannere på udvendige bygningssider tillades ikke.

§ 8.9 

For hver ejendom må der opstilles én flagstang pr. påbegyndt 2.000 m2 etageareal dog maksi-

malt 24 flagstænger pr. ejendom. Flagstænger må have en højde på op til 12 meter. 

Alle flagstænger til hver ejendom skal placeres harmonisk som én samlet helhed – fx på linje 

eller i grupper.

Ad § 8.8

Principper for skiltning på bygninger.

45 m

maks. 6 m

min. 2,5 m

20 m

maks. 3 mmin. 2,5 m

maks. 10%

maks. 10%

Kolding Kommune 
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§ 8.10 

Belysning af skilte må ikke virke blændende.

§ 8.11 

Lysende skilte skal udføres som transparente bogstaver og/eller logo eller som baggrundsbe-

lyste bogstaver på facaden. 

§ 8.12 

På tankstationers overdækning kan der på tagkant etableres et lysbånd uden løbende og blin-

kende lys samt belysning, som oplyser tankpladsen og kun denne.

§ 8.13 

Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted.

Solenergianlæg
§ 8.14 

Anlæg til udnyttelse af solenergi må ikke placeres på terræn.

§ 8.15 

Hvor anlæg til udnyttelse af solenergi er synlige fra terræn, skal de gives en mat overflade, der 

fremstår som antirefleksbehandlet.

§ 8.16 

Solenergipaneler på facader skal fremstå integrerede i facadematerialet eller opsættes parallet 

med fladen de opsættes på.

§ 8.17 

Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter følgende retningslinjer:

• De skal placeres, så de udgør ét eller flere samlede rektangler.

• De skal placeres i harmoni med ovenlysvinduer, udluftningshætter og lignende, som ikke 

må bryde solcelle-/solpanel-fladen.

• Solceller på tage med hældning over 15 grader skal integreres i tagfladen eller opsættes 

parallelt med tagfladen.

• På flade tage kan solceller opsættes på stativer med hældning op til 12 grader, når de pla-

ceres min. 1 m fra tagets kant. Såfremt de skærmes bag en brystning, må anlægget føres 

ud til brystningen.

• Overdækninger af fx parkeringsarealer, cykelparkering, oplag og lignende kan udføres med 

solceller.

§ 9 Ubebyggede arealer
§ 9.1  

Der skal etableres udendørs opholdsareal for virksomhedernes medarbejdere svarende til 

mindst 10 % af etagearealet. Lager uden betydelig bemanding er undtaget. Opholdsarealer 

skal have en størrelse, placering og indretning, som er egnet til formålet og må ikke være bela-

stet med støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

§ 9.2  

Det samlede befæstede og bebyggede areal må ikke overstige 50 % af den enkelte grunds 

areal.

Hvis der befæstes ud over den maksimalt tilladte befæstelsesgrad, skal der tilbageholdes/for-

sinkes regnvand på grunden, så afledningen svarer til den maksimalt tilladte befæstelsesgrad.

Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for 

grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Stier kan etab-

leres med permeable belægninger.

§ 9.3 

Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller 

Befæstede arealer

Befæstede arealer er al-

le arealer, hvor der ikke kan 

ske naturlig nedsivning af 

regnvand, inklusive tage, fa-

ste terrasser og arealer un-

der tagudhæng eller anden 

overdækning. Belægning, 

der kan gennemtrænges af 

regnvand, indgår med for-

skellig andel ved beregning 

af befæstelsesgraden alt ef-

ter belægningens muligheder 

for nedsivning af regnvand.

11

Lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard - et erhvervsområde



kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, 

hvorfra der sker kontrolleret afledning.

§ 9.4 

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller 

placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt 

belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal 

være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed 

for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kun-

ne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

§ 9.5 

Permeable belægninger (gennemtrængelig for vand) på veje og parkeringsarealer tillades ikke 

inden for den del af lokalplanområde, der er omfattet af område med særlige drikkevandsinte-

resser - OSD område.

§ 9.6  

Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til færdselsareal, parkering, opholdsareal og lignende, 

skal fremstå med beplantning, græs eller blomstergræs af hjemmehørende danske arter.

§ 9.7 

Der udlægges et areal til grøn bufferzone mod Tankedalsvej og motorvejen som markeret på 

kortbilag 2.

Bufferzonen skal have en bredde på minimum 25 m målt fra vejbyggelinje + højde- og passa-

getillæg og skal tilsås med græs eller blomstergræs af hjemmehørende arter, som må gerne 

have et vildt præg. Der kan desuden beplantes med træer og buske som enkeltstående eller i 

grupper.

§ 9.8 

Der skal inden for den grønne bufferzone til vej, som er angivet på kortbilag 2 etableres en 

sammenhængende beplantet jordvold langs Tankedalsvej. Volden skal have en hældning på 

maks. 1:2 og en højde på minimum 4 meter og maksimalt 6 meter i forhold til kørebaneniveau 

på Tankedalsvej.

Jordvolden kan landskabeligt bearbejdes med varierende højde og bredde. Den skal fremstå 

beplantet med bunddækkende planter samt træer og buske som enkeltstående eller i grupper.

§ 9.9 

Der må inden for lokalplanområdet ikke plantes følgende planter, som er opført på Miljømini-

steriets liste over invasive arter:

Almindelig vandpest (Elodea canadensis), Bjergfyr (Pinus mugo), Bynke-ambrosie (Ambrosia 

artemisiifolia), Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis), Contortafyr/Klitfyr (Pinus contorta), 

Engelsk vadegræs (Spartina anglica), Glansbladet hæg (Prunus serotina), Gul kæmpekalla (Ly-

sichiton americanus), Gyldenris (Canadisk gyldenris - (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris 

(Solidago gigantea )), Japansk pileurt (Fallopia japonica), Kæmpe-balsamin (Impatiens glanduli-

fera), Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum), Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis), 

Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus), Pastinak (Pastinaca sativa), Rød hestehov (Petasites 

hybridus), Rynket rose (Rosa rugosa).

§ 10 Terræn
§ 10.1 

Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 5 meter fra skel mod veje, stier og 

ejendomme uden for lokalplanområdet. Det gælder dog ikke jordvolde, som etableres som 

støjværn eller del af en landskabelig bearbejdning, anlæg til håndtering af overfladevand, veje 

eller etablering af teknisk forsyning.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Servitutter om lednings-

anlæg

Der er tinglyst servitutter, der 

vedrører ledninger i områ-

det. Ved en udnyttelse af lo-

kalplanens byggemuligheder 

skal der tages højde for dis-

se tinglyste ledningsanlæg. 

Ibrugtagning

I henhold til byggelovens § 4 

kan kommunen inden byg-

gearbejdets opstart kræve 

garantistillelse for, at der in-

den bebyggelsens ibrugta-

gen bliver tilvejebragt:

• adgang til vej,

• afledning for spildevand, 

regnvand, overfladevand 

og grundvand,

• drikkevandsforsyning,

• mulighed for brandsluk-

ning og

• afskærmningsforan-

staltninger, hvis disse er 

påkrævet jævnfør lokal-

planen.

§ 10.2 

Skråning mod naboskel må have en hældning på højst 1:3. Der skal være afrunding på mindst 

2,5 meter målt fra skel.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny 
bebyggelse
11.1  

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

• de i § 5.6 og § 5.7 nævnte parkeringsarealer er etableret;

• de i § 5 nævnte stiforbindelser til cykelparkering og interne veje frem til personbil parkering 

er etableret;

• der er etableret anlæg til affaldshåndtering jf. § 6.2;

• de i § 9.1 nævnte opholdsarealer, der forsyner bebyggelsen er etableret;

• den i § 3.4 og § 9.7 nævnte grønne bufferzone mod vej er etableret i takt med udbyg-

ningen af området;

• den i § 9.8 nævnte jordvold er etableret i takt med udbygning af området;

• at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er overholdt jf. § 3.3.

§ 12 Grundejerforening
Ingen bestemmelser om grundejerforening.

§ 13 Bevaring
Ingen bestemmelser om bevaring.

§ 14 Servitutter
Der er ingen private tilstandsservitutter, som aflyses eller ophæves med lokalplanen.

§ 15 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt
§ 15.1  

Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves føl-

gende lokalplan:

• Lokalplan nr. 0831-31 – Nordic Synergy Park Etape 1, offentliggjort den 14 september 

2011  

for den del af lokalplanområdet, der er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 16 Retsvirkninger
Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokal-

plan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger, jf. planlovens § 17. Det 

betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes 

på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lo-

kalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle 

projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde 

et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanfor-

slaget.
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Lokalplanens endelige retsvirkninger
§ 16.1 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge § 18 i plan-

loven ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

§ 16.2 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen med-

fører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v., der er omtalt i planen.

§ 16.3 

Kolding Byråd kan ifølge planlovens § 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis 

dispensationen ikke er i strid med planens principper, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, 

dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny 

lokalplan.

§ 16.4 

Privatretlige tilstandsservitutter, som er uforenelige med planen, fortrænges af lokalplanens be-

stemmelser, jf. planlovens § 18.

§ 16.5 

Tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, kan gøres ugyl-

dige, når de angives i lokalplanen.

§ 16.6 

Nye servitutter om forhold, der kan reguleres i en lokalplan, kan kun pålægges en ejendom, 

når Kolding Byråd har givet samtykke hertil, jf. planlovens § 42. Samtykket kan ikke gives, hvis 

forholdet kræver udarbejdelse af lokalplan, jf. planlovens § 13 stk. 2. Dette gælder dog ikke 

servitutter, som pålægges af andre myndigheder med hjemmel i lovgivningen, jf. planlovens § 

44.

§ 16.7 

I henhold til planlovens § 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettig-

heder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse 

af lokalplanen.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til offentlig høring

Lokalplanen er vedtaget som forslag til offentliggørelse af Kolding Byråd  den 20. april 2021.

Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 24, på Kolding Kommunes hjem-

meside den 22. april 2021.
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Redegørelse

Redegørelsen har til formål at uddybe og forklare lokalplanens bestemmelser samt at redegøre 

for en række eksisterende forhold. Redegørelsen er ikke direkte bindende for den fremtidige 

anvendelse af lokalplanområdet, men indgår som en central del i forbindelse med den kon-

krete byggesagsbehandling. Her vil redegørelsens beskrivelser underbygge fortolkningen af 

lokalplanen og dens hensigter.

Eksisterende forhold

Områdets beliggenhed og zonestatus:
Området ligger ved Tankedalsvej i Koldings sydvestlige del og omfatter et område på ca. 36,4 

ha. Arealet afgrænses mod nord af et endnu ubebygget erhvervsareal, mod øst af motorvej 

E45, mod syd af Tankedalsvej og en pendler-parkeringsplads samt mod vest af et begynden-

de udbygget erhvervsareal.

Området ligger i byzone.

Områdets nuværende anvendelse og eksisterende bebyggelse
Området er i planlægningen udlagt til erhvervsområde, men er endnu ikke udnyttet og anven-

des ved lokalplanens udarbejdelse til jordbrug.

Der er ingen eksisterende bebyggelse i området.

Områdets landskab er præget af dyrket 

mark og enkelte læbælter omkring en 

tidligere landbrugsbebyggelse.
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Trafikale forhold
Området er vejbetjent fra Nova Boulevard. 

Landskab og natur
Området udgøres primært af dyrket markareal. 

Et område omkring en nu nedrevet gård afgrænses mod syd af et læhegn. Der er ligeledes 

delvist læhegn mod Tankedalsvej og langs et markskel i områdets nordvestlige del. Læhegne-

ne er ikke særligt bevaringsværdige.

Langs sydsiden af Nova Boulevard inden for lokalplanområdet er der mindre vejtræer.

Områdets omgivelser
Nord for området ligger et større, endnu uudnyttet erhvervsareal adskilt fra planlægningsområ-

det af et mindre naturareal omkring en lille bæk. Der er her enkelte landejendomme.

Syd for Tankedalsvej er der åbne landområder med spredte landejendomme samt marker ad-

skilt af levende hegn. Det samme gælder arealet øst for motorvejen op mod byområdet.

Vest for planlægningsområdet ligger TV2 Syd som første del i udbygningen af et større er-

hvervsområde.

Miljøforhold
Området er belastet af trafikstøj fra Motorvej E45 og fra Tankedalsvej.

Lokalplanens indhold

Disponering
Lokalplanen opdeler området i to delområder:

Den østlige del af lokalplanområdet mod motorveje E45 udgøres af delområde 1. Det er en 

mulighed, at denne del kan anvendes af én virksomhed, som tænkes udbygget i flere etaper.  

Den vestlige del af lokalplanområdet - delområde 2 - udgøres af arealet syd for Nova Boule-

vard.

Langs motorvejen og Tankedalsvej disponeres med en grøn bufferzone, der skaber afstand til 

vejene og muliggør en eventuelt fremtidig udbygning af dem. Inden for bufferzonen skal der 

Syd for lokalplanområdet er der en pend-

lerparkeringsplads.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Visualisering af mulig bebygelse i delområde 1 set fra motorvej E45 mod nord.

Visualisering af mulig bebyggelse i delområde 1 set fra Tankedalsvej mod vest.

Visualisering af mulig bebygelsen i delområde 1 set fra Nova Boulevard mod øst. Det er TV2 Syds bygning i forgrunden
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etableres en beplantet jordvold til afskærmning mod Tankedalsvej og mod motorvejen skal 

bufferzonen beplantes.

Anvendelse

Delområde 1 udlægges til erhvervsformål for større logistik- og lagervirksomhed samt industri 

svarende til miljøklasse 4-5 efter Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning - boliger 

og erhverv i byerne”, 2004 med tilhørende højlager, administration, færdselsarealer og tekniske 

anlæg. Det er virksomheder, der kan medføre en vis miljøpåvirkning af omgivelserne. 

Delområde 2 udlægges til mindre logistik- og lagervirksomheder samt værksteder og lettere 

industri med tilhørende administration, færdselsarealer og tekniske anlæg samt serviceerhverv, 

der bl.a. kan servicere trafikanterne på motorvejen med fx brændstofsalg, opladning af elbiler, 

restaurant samt service for lastbiler og deres chauffører. Lokalplanen muliggør her endvidere 

kontorer fx i form af domiciler og lignende med behov for stor synlighed. Her kan der etableres 

virksomheder med mindre miljøpåvirkning af omgivelserne svarende til miljøklasse 2-4.

Kontorer kan kun etableres, når det ved afværgeforanstaltninger er sikret, at de gældende 

grænseværdier for støj på facader og opholdsarealer kan overholdes. Der kan i området ikke 

etableres særlig miljøfølsom anvendelse som fx boliger, institutioner, rekreative arealer og lig-

nende.

Der kan kun etableres detailhandel i form af salg af brændstof og en kiosk i tilknytning hertil.

Veje, stier og parkering
Lokalplanen muliggør kun tilkørsel til området fra Nova Boulevard. 

Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan udstykkes i flere selvstændige virksomheder. 

Der kan derfor opstå behov for at etablere veje i området, som betjener mere end en ejendom. 

Lokalplanen stiller derfor krav til eventuel etablering af sådanne veje. Da de fremtidige virksom-

heders størrelse og udstykning endnu ikke kendes, er disse veje ikke udlagt i lokalplanen, men 

kan etableres efter lokalplanens bestemmelser, så de imødekommer de konkrete behov.

Vejadgangen til Tankedalsvej er midlertidig. Der er planlagt en fremtidige vejadgang, som bliver 

et toplanskryds.

Bebyggelse og anlæg

Områdets bebyggelse vil være forskelligartet og udgøres dels af bygninger til lager, tekniske 

anlæg, værksteder, industri samt til administration og drift af virksomhederne og dels af byg-

ninger til service af trafikanter som fx tankstation og restaurant samt kontordomiciler og lignen-

de, der har behov for stor synlighed. 

Lokalplanområdet ligger meget eksponeret for de mange trafikanter på motorvejen og Tanke-

dalsvej. Lokalplanen fastsætter derfor overordnede rammer for bebyggelsens størrelse, place-

ring og den ydre fremtræden. 

Der kan i delområde 1 opføres højlager, som har en højde på op til 45 m. Disse markant højere 

bygninger skal etableres samlet inden for et udlagt byggefelt. Lokalplanen har bestemmelse 

om, at disse bygninger skal etableres i grå nuancer med et ensartet jævnt udtryk for at sikre 

en rolig fremtræden af de markant store bygninger.

Opholdsarealer og beplantning
For erhvervsområder er der begrænset behov for større grønne udearealer, men det er en stor 

kvalitet for de, som arbejder i området, at der er mulighed for at benytte pauser til at trække 

frisk luft. Lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres opholdsarealer for personer i områ-

det.

Opholdsarealer skal være beskyttet mod støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 

samt have en størrelse, solorientering og indretning, så de er egnede til formålet.

Kolding Kommune 
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Der udlægges areal til grønne bufferzoner mod motorvejen og Tankedalsvej, som skal beplan-

tes, så de giver et samlende og imødekommende indtryk af erhvervsarealet. 

Mod Tankedalsvej kræver lokalplanen, at der etableres en jordvold som visuel afskærmning 

af erhvervsområdet. Volden kan også tjene som støjværn mod vejen. Lokalplanen stiller krav 

til voldens højde og hældning, som ikke er til hinder for, at volden kan gives en skulpturel ud-

formning med varieret højde og bredde.

Klima og bæredygtighed
Klimaforandringerne har betydet større og kraftigere nedbørshændelser. For at forebygge 

oversvømmelse kan det være hensigtsmæssigt at forme parkeringsarealer og grønne friarealer, 

så de kan aflede og opstuve overfladevand ved ekstreme nedbørshændelser. Lokalplanen mu-

liggør, at disse arealer også kan tilgodese et sådant formål.

Lokalplanen udlægger areal til etablering af regnvandsbassin, som kan opstuve store mæng-

der overfladevand fra området.

Miljøforhold
Der kan i området ikke etableres miljøfølsom anvendelse som boliger, institutioner, rekreative 

formål og lignende. 

Lager og logistikvirksomheder og servicevirksomheder giver ikke i sig selv væsentlige miljøpå-

virkninger, men store lastbiler, der lastes og losses samt kører til og fra området vil medføre en 

vis støjpåvirkning. Det vil dels være i form af trafikstøj fra områdets veje og dels i form af virk-

somhedsstøj, når de håndteres på virksomhedens område.

Eventuelle kontorer skal beskyttes mod støjbelastning over de gældende grænseværdier ved 

deres placering eller med afskærmning.

Natur og miljø
Miljøvurdering

Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-

krete projekter (VVM).

Screeningen viser, at lokalplanen vil resultere i nogle få sandsynlige miljøpåvirkninger, der dog 

vurderes ikke at være væsentlige. Miljøpåvirkningerne falder i følgende grupper:

• Boligmiljø og naboområder: Karakteren af området vil ændre sig fra et område med plan-

lagt høj grad af offentlig adgang til stiforbindelser og rekreative arealer til et område med en 

mere intensiv udnyttelse til byggeri og befæstede arealer.

• Klimatiske faktorer på lokalt niveau: Lokalplanen muliggør høje bygninger med stort volu-

men, der kan kaste skygge i området og medføre turbulens og forstærkede vindforhold 

omkring bygningerne. Da området udlægges til erhvervsanvendelse med en begrænset 

grad af udendørs personfærdsel, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.

• Luftforurening: Øget transport med tunge køretøjer må forventes at medføre øget luft-

forurening. Da området er lokaliseret ved to overordnede veje, der i forvejen er stærkt 

trafikerede med tung trafik, vurderes planen dog ikke at give anledning til væsentlig miljø-

påvirking.

• Skovbyggelinjen: Den østligste del af lokalplanområdet, der udlægges til en anvendelse til 

erhvervsformål med henblik på etablering af bebyggelse, veje og andre anlæg er omfattet 

af skovbyggelinje. Lokalplanen oplyser om, at der skal søges om dispensation fra skov-

byggelinjen forud for etablering af bebyggelse og anlæg.

• Visuel påvirkning på lokalt plan: Lokalplanen giver mulighed for byggeri til tungt erhverv 

som lager, transport og industri herunder højlagre. Desuden gives mulighed for placering af 
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én pylon i op til 40 meters højde, med synlighed fra de omgivende veje. Erhvervsområdets 

visuelle påvirkning er vurderet med miljøvurderingen af kommuneplantillæg 1.

Således forventes disse sandsynlige miljøpåvirkninger af lokalplanen at blive håndteret, hvor-

ved de ikke er væsentlige.

Desuden vurderes det, at planen ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde 

(Natura 2000) negativt, og at planen ikke kan beskadige, ødelægge eller påvirke yngle- og ra-

steområder for bilag IV-arter. 

Samlet set vurderer Kolding Kommune, at gennemførelse af planlægningen ikke vil have en 

væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport i 

henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med forslag til lokalplanen.

Støj og vibrationer 

Området er påvirket med støj fra Motorvej E45 og Tankedalsvej.

Trafikken til og fra området samt håndtering af gods vil medføre støjbelastning af området. Der 

er ingen miljøfølsom anvendelse i lokalplanområdet. Nord og syd for området ligger enkelte 

landejendomme, som ikke må belastes over de gældende grænseværdier. De ligger med god 

afstand til området og vurderes ikke umiddelbart at blive væsentligt støjbelastet af områdets 

aktiviteter.

Lokalplanen sikrer, at støjfølsom erhverv i form af kontorer sikres mod støjbelastning. Der er 

udarbejdet en støjrapport, som viser, at der kan etableres kontorer og opholdsarealer mod 

Tankedalsvej, når der etableres en jordvold, som det er fastlagt i lokalplanen. Støjrapporten er 

vedlagt som bilag til lokalplanen.

Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har fastlagt vejledende grænse-

værdier for støj  fra virksomheder og veje. Grænseværdierne bruges til planlægning for udlæg 

af byarealer, men lægges også til grund for miljømyndighedernes vurdering af støjgener.

Støv, lugt og anden luftforurening 

Området er ikke påvirket af væsentlige gener fra luftforureninger og anvendelsen medfører ikke 

væsentlig luftforurening af omgivelserne.

Visualisering af højlager i grå nuancer.
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Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening inden for lokalplanens område.

Hvis der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejde konstateres en forurening, skal arbejdet 

standses i følge jordforureningsloven, og forureningen anmeldes til Kolding Kommune.

Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender 

sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, 

menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Risiko

Der bliver et mindre oplag af brandfarlige væsker. Der forventes mindre end 30.000 oplagsen-

heder. Oplagring og håndtering af stoffer, som kan medføre risiko for forurening eller eksplosi-

on kræver særlig tilladelse.

I forbindelse med eventuel etablering af brændstofsalg vil der håndteres brandfarlige stoffer. 

Disse håndteres efter gældende lovgivning herom.

Der vil i området ikke håndteres eller oplagres mængder af risikable stoffer og materialer, der 

kategoriserer virksomheder efter lov om risikovirksomheder.

Skyggekast

Høje bygninger vil kaste lange skygger. Da der ikke er boliger eller rekreative områder i den 

umiddelbare nærhed af bebyggelsen, vil skyggerne ikke medføre væsentlige gener.

International naturbeskyttelse

Kolding Kommune har, på baggrund af habitatdirektivet, foretaget en vurdering af, om lokal-

planen kan medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper inden for internationale na-

turbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder og fuglebeskyttelsesområder) samt særligt be-

skyttede dyre- og plantearter oplistet på habitatdirektivets bilag IV (de såkaldte ”bilag IV-arter”).

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdet ”Svanemose”, som ligger ca. 2,5 km fra 

planområdet. Det vurderes grundet afstanden og områdets karakter, at lokalplanen ikke vil 

have en negativ indflydelse på Natura 2000-området.

Kolding Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter - inden for området, og det 

vurderes, at lokalplanen ikke vil skade yngle- eller rast e områder for bilag IV-arter. Det kan dog 

ikke udelukkes, at bilag IV-arter med tiden kan indfinde sig i området. Der skal derfor inden på-

begyndelse af aktiviteter, som nybyggeri og lignede laves en konkret vurdering af, om projektet 

eller aktiviteten kan påvirke bilag IV-arter.

Området er omfattet af skovbyggelinje og 

indholder en beskyttet sø.

Side 1 af 1
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Beskyttet natur

Der er ved Tankedalsvej en lille sø, hvor tilstanden ikke må ændres jf. § 3 i naturbeskyttelses-

loven.

Den østlige del af lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinje jf. naturbeskyttelsesloven. 

Der kræves  dispensation til opførelse af ny bebyggelse inden for skovbyggelinjen, eller at 

skovbyggelinjen reduceres inden for lokalplanområdet.

Området nord for lokalplanområdet er omfattet af et mindre areal med fredskov. Skovarealet 

vurderes ikke at blive påvirket af nærværende planlægning.

Klima og bæredygtighed

Lokalplanen muliggør, at parkeringspladser og opholdsareal kan indgå som anlæg, der kan 

opstuve eller optage overfladevand ved ekstreme nedbørshændelser.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om maksimal befæstelsesgrad, som tilgodeser nedsiv-

ning og beplantning som kan optage og afdampe nedbør.

Ved anvendelse af vandgennemtrængelige - permeable belægninger kan mængden af af-

strømmende regn fra selve belægningen reduceres. 

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt
Området er omfattet af den gældende Lokalplan 0831-3, Nordic Synergy Park, Etape1, der er 

offentliggjort den 14. september 2011. Denne lokalplan ophæves for det område, der er om-

fattet af nærværende plan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Lokalplanen er på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse omfattet af rammeområde 0831-

E1 som udlægger området til erhvervsformål med kontor- og serviceerhverv, uddannelse, 

forskning og vidensbaseret erhverv, hotel, restaurant og kulturelle formål i miljøklasse 1-2.

Lokalplanen er ikke i fuld overensstemmelse med Kolding Kommuneplan 2017-2029:

Lokalplanen skal muliggøre virksomheder i miljøklasse 2-5 og bebyggelse i op til 45 m’s højde 

med bebyggelsesprocent på op til 50 %.

Parallet med udarbejdelsen af nærværende lokalplan udarbejdes et tillæg nr. 1 til  Kolding 

Kommuneplan 2017-2029.

Kommuneplantillæg nr. 1 ændrer rammebestemmelserne for området, så de muliggør anven-

delse til virksomheder i klasse 1-6 og en bebyggelsesprocent på højst 50 % samt bebyggelse i 

op til 45 m’s højde. Hermed er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Retningslinjer 

Lokalplanen berører ikke gældende retningslinjer i kommuneplanen.

Detailhandel

Lokalplanen muliggør begrænset detailhandel i form af brændstofsalg og en kiosk i tilknytning 

hertil.

Kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2029 

er den samlede plan for he-

le kommunens fysiske udvik-

ling i en periode på 12 år. Den 

er udarbejdet med baggrund 

i planloven og skal revideres 

hvert 4. år. Kommuneplanen 

består dels af en hovedstruk-

tur dels af rammer for lokal-

planlægningen.

Hovedstruktur

Kolding Kommuneplan 

2017-2029 har en fælles ho-

vedstruktur for Trekantområ-

dets 7 kommuner og en lokal 

hovedstruktur for Kolding 

kommune alene. I hovedstruk-

turen beskrives de overordne-

de mål for udviklingen i byerne 

og det åbne land. Herudover 

fastlægges retningslinjer for 

arealanvendelsen i kommu-

nen som helhed.  Retningslin-

jerne angiver enten generelle 

bestemmelser eller refererer til 

specifikke geografiske udpeg-

ninger af interesseområder, der 

skal varetages af kommunens 

administration.

Rammer for lokalplanlæg-

ning

I rammerne for lokalplanlæg-

ning fastlægges bestemmelser 

for udviklingen af de enkelte 

områder. Kommuneplanens 

rammebestemmelser har be-

tydning for kommunens kom-

petence til at lave lokalplaner. 

Der skal udarbejdes en lokal-

plan, når det er nødvendigt 

for at sikre kommuneplanens 

virkeliggørelse. En lokalplan 

må ikke stride mod kommu-

neplanen, men kan godt være 

strammere end kommune-

planens rammebestemmelser, 

f.eks. gennem fastsættelse af 

lavere bebyggelsesprocenter.

Kolding Kommune 
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Sektorplaner
Renovation

Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lokalplanen udlægges areal til opbevaring og 

håndtering af erhvervsaffald i overensstemmelse med Kolding Kommunes retningslinjer og re-

gulativer på affaldsområdet samt gældende affaldsbekendtgørelse.

Der gøres opmærksom på, at det forventes, at der fremover skal affaldssorteres i flere fraktio-

ner, hvilket kræver god plads til affaldspladser der kan imødekomme de fremtidige krav.

Varme

Lokalplanområdet kan i henhold til forsyningsselskabet forsynes med fjernvarme.

Spildevand

Lokalplanområdet forsynes med kloak fra kollektiv spildevandsforsyning i henhold til kommu-

nens spildevandsplan.

Den maksimale befæstelsesgrad er 50 % i forhold til den enkelte grund. Yderligere befæstelse 

kræver, at der etableres anlæg til forsinkelse af tag- og overfladevand inden det ledes til forsy-

ningens ledninger.

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdets østligste del er omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD). I den øvri-

ge del er der almindelige drikkevandsinteresser.

Lokalplanen stiller krav til etablering af fast belægning på arealer, hvor der håndteres miljøfarli-

ge stoffer, som muliggør opsamling ved spild eller uheld, før stoffet kan medføre forurening af 

jord og/eller grundvand.

Inden for OSD kan der ikke benyttes permeable (gennemtrængelige for vand) belægninger på 

vej og parkeringsarealer.

Kystnærhedszone
Området ligger uden for kystnærhedszonen og den kystnære byzone.

Der er almindelige og særlige drikke-

vandsinteresser (OSD) i området.

Side 1 af 1

Almindelige drikke-
vandsinteresser

Særlige drikke-
vandsinteresser
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Tilladelser efter anden lovgivning

Beskyttelseslinjer og beskyttet natur
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke placeres bebyggelse, campingvogne og 

lignende inden for skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 17, før beskyttelseslinjen er 

ophævet af Miljøstyrelsen, med mindre der gives dispensation af kommunen i hvert enkelt til-

fælde.

Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden for sø der er be-

skyttet jf. naturbeskyttelsesloven, før der er givet dispensation hertil fra kommunen.

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejde stødes på en forurening, skal arbejdet 

straks standses og forureningen skal anmeldes til Kolding Kommune jf. jordforureningsloven. 

Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underretning om den 

konstaterede forurening.

Vejanlæg
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan 

have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. færdselsloven.

Arkæologi
Museum Sønderjylland skal i henhold til museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæo-

logiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg.

Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes og 

museet underrettes, jf. museumsloven.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på følgende ejendomme: matr. nr 9b, 9t, 9u, 9v samt del af 9c og 93, 

Seest By, Seest

Uanset lokalplanenes bestemmelser kræves det, at landbrugspligten ophæves på de arealer, 

der ikke skal anvendes til landbrug. Landbrugspligten kan blive ophævet ved erklæring fra lan-

dinspektør jf. Landbrugsloven eller ved tilladelse fra Landbrugsstyrelsen.

Afgørelse om tilladelse til projekter omfattet af krav  
om miljøvurdering
Alle konkrete projekter omfattet af krav om miljøvurdering jf. afsnit III i miljøvurderingsloven skal 

have en tilladelse efter miljøvurderingsloven, baseret på den gennemførte miljøvurderingspro-

ces.

Arkæologisk vurdering
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev har for Museet på Koldinghus foretaget en arki-

valsk kontrol af lokalplanens område. 

Museet har i forbindelse med lokalplanen forundersøgt hele arealet bortset fra en bræmme 

langs motorvejen. Ved forundersøgelsen fremkom der jordfaste fortidsminder af forskellig ka-

rakter, som nødvendiggør arkæologiske udgravninger inden anlægsarbejde. I alt blev der ud-

skilt 15 arkæologiske områder hvoraf de vestligste områder er udgravet. Da det drejer sig om 

en igangværende opgave, skal museet kontaktes for detaljer.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Både de kendte og ukendte jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumslovens § 27. Derfor 

skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det 

omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev.

Efter aftale med bygherre udarbejder Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev et budget 

og en tidsplan for undersøgelserne af områderne. 

Ekspropriation
I henhold til planlovens § 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettig-

heder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse 

af lokalplanen og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. 

Muligheden for ekspropriation efter lokalplanen gælder højest 5 år efter offentliggørelsen af 

endelige lokalplan. 

26
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Kortbilag
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Bilag
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Okker Creme Okker Gul Okker Rød Sienna Claire

Terra di Sienna Brændt Terra di Sienna Naturel Umbra Brændt Umbra Naturel

Farvepalette  

Klassisk farvebetegnelse NCS farvekode Vejledende eksempel*)

Rå umbra S6020 - Y30R

Brændt umbra S7510 - Y80R

Mørk dodenkopf S8505 - R20B

Lys dodenkopf S8005 - R20B

Oxydrød S4550 - Y80R

Gammel oxydrød S4050 - Y80R

Svenskrød / Falurød S5040 - Y80R

Engelsk rød S2070 - Y70R

Rød okker S2570 - Y40R

Rå Siena S4040 - Y40R

Okker S2540 - Y20R

Vogngrøn S8010 - B70G

 
NCS - Natural Color System er et internationalt standadiseret farvesystem.

Denne farvepalet består fortrinsvist af klassiske jordfaver. Det der karakteriserer jordfarveskalaen er, at der 
er tale om afdæmpede farver der passer smukt sammen indbyrdes. Desuden fremtræder farverne i høj grad 
i harmoni med naturens egne farve

Den klassiske jordfarveskala

*) NB farverne kan fremtræde meget forskelligt på skærme og printere. Rekvirer eventuelt et farvekort fra 
en farvehandler eller lignende.

Bilag A - Farvepalette
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Trafikstøj – veje  

Rapport nr.   antal sider BE-01-150421.     Sider inkl. denne: 9 

Rapport titel Beregning af vejtrafikstøj på Tankedalsvej/Nova Boulevard i Kolding. 

Beregningssted Tankedalsvej/Nova Boulevard, Kolding  

Rekvirent Johnny Christensen, LIFA A/S Landinspektører  

Søren Frichs Vej 40 G, 1. mf. 8230 Åbyhøj 

Mob.: 2483 9381  Mail: jch@lifa.dk 

Dato 15. april 2021 

Udført af/Underskrift 

 

 

 
Målelaboratorium 

Jacob Veiergang.  Civilingeniør  /  Lars Matthiessen.  Cand.scient. 

 

           VM acoustics. Skovgaardsgade 8, 8000 Århus C 

Resume:   

I forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for et område til kontorbyggeri ved Tankedalsvej/Nova 
Boulevard i Kolding Kommune har VM acoustics beregnet vejtrafikstøjen for overholdelse af Miljøstyrel-
sens krav til trafikstøj. 

Som grundlag for beregningerne ligger de målte trafikdata fra Kolding Kommune og Vejdirektoratet. 

Støjberegninger viser:  

• Vejtrafikstøjniveauet på bebyggelsesområdet er op til 64 dB Lden. 
• Med en 4 meter høj støjvold som ønsket i lokalplanen vil kravet om et maksimalt støjniveau på 63 

dB Lden 1,5 meter over terræn være overholdt på hele bebyggelsesområdet. 
• Der kan bygges i op til 20 meters højde. Hvis afstanden til vejmidte er mindst 100 m., da vil grænse-

værdien på 63 dB Lden være overholdt på alle facader. 
 

 

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse. 

 

Bilag B - Støjrapport
Kolding Kommune 
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1. Baggrund og formål 
I forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for et område til kontorbyggeri ved Tankedalsvej/Nova Bou-

levard i Kolding Kommune, har VM acoustics beregnet vejtrafikstøjen for overholdelse af Miljøstyrelsens 

krav til trafikstøj. 

Som grundlag for beregningerne ligger de målte trafikdata fra Kolding kommune og Vejdirektoratet.  

Beregningerne er rekvireret af LIFA a/s, der også har leveret tegningsmaterialet. 

Kontaktpersoner:  
 

Part Kontakt Adresse Kontakt 
Rekvirent  
LIFA A/S 

Johnny Christensen Søren Frichs Vej 40 G, 1. mf.  
8230 Åbyhøj 

2483 9381   
jch@lifa.dk 

Vejdirektoratet Niels Erik Moltved Niels Juels Gade 13 
1022 København K 

7244 3182 
nem@vd.dk 

VM acoustics  Lars Matthiessen  
 

Skovgaardsgade 8.1 
8000 Århus C 

8612 1502 
vm@vmacoustics.dk 

Lokalplanområdets placering gør, at trafikstøjen muligvis ikke overholder Miljøstyrelsens vejledende græn-

seværdier for vejstøj, hvorfor der er ønsket støjberegninger, der kan danne grundlag for udlægning af bygnin-

ger samt evt. dimensionering af støjvold. 

 
Figur 1. Situationsplan med skitsering af vejene og markering af lokalplanområdet. 

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Part Kontakt Adresse Kontakt 
Rekvirent  
LIFA A/S 

Johnny Christensen Søren Frichs Vej 40 G, 1. mf.  
8230 Åbyhøj 

2483 9381   
jch@lifa.dk 

Vejdirektoratet Niels Erik Moltved Niels Juels Gade 13 
1022 København K 

7244 3182 
nem@vd.dk 

VM acoustics  Lars Matthiessen  
 

Skovgaardsgade 8.1 
8000 Århus C 

8612 1502 
vm@vmacoustics.dk 

Lokalplanområdets placering gør, at trafikstøjen muligvis ikke overholder Miljøstyrelsens vejledende græn-

seværdier for vejstøj, hvorfor der er ønsket støjberegninger, der kan danne grundlag for udlægning af bygnin-

ger samt evt. dimensionering af støjvold. 

 
Figur 1. Situationsplan med skitsering af vejene og markering af lokalplanområdet. 
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2. Støjgrænser 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for veje fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/2007: "Støj fra veje" 

[2]. De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug og gælder for udlægning af 

nye støjfølsomme områder langs eksisterende veje. 

 

Grænseværdier for trafikstøj 

Facader og udendørs opholdsarealer (kontorer) 
Miljøstyrelsens vejledende: 

Lden = 63 dB 

Tabel 1. Støjgrænserne udendørs gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra 
boligens egen facade. 

 

De vejledende støjgrænser er udtrykt ved indikatoren Lden (day/evening/night level). Ved bestemmelse af Lden 

vægter støjen fra trafikken om aftenen og om natten mere end støjen om dagen. Således tillægges støjen om 

aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10 dB for natperioden kl. 22-07.  

3. Støjberegninger og beregningspositioner 

• Digitale kort med bygningspolygoner og bygningshøjder er leveret af kortforsyningen.dk.  

• VM acoustics har opbygget en 3D-støjmodel til beregningerne i det benyttede beregningsprogram.  

• Ved støjkonturkortene er der benyttet 4 vejrklasser, mens der er benyttet 9 vejrklasser i punktbereg-

ningerne. 

• Terrænet består af en blanding af hårde arealer (befæstede arealer og veje, Impedansklasse G, Ru-

hedsklasse N) og bløde (haver, græsarmeret parkering og krat, Impedansklasse D, Ruhedsklasse N). 

• Bygningsrefleksioner er medtaget (punktberegninger 4 refleksioner, konturkort 1 refleksion), og der 

er benyttet absorptionskoefficient 0,2 svarende til et refleksionstab på 1 dB. 

• Der er efter krav i lokalplanen som vist i figur 2 placeret en 4 meter høj vold (hældning 1:1,2) mel-

lem området og Tankedalsvej. 

3.1 Vejstøj 
Støjberegningerne er udført efter Nord2000-metoden for vejstøj, som foreskrevet af Miljøstyrelsen. Metoden 

er beskrevet i Ref. 5 og 7. Til selve beregningerne er Soundplan, version 8.2 (opdateret 17.3.2021) benyttet.  

Trafikdata er de målte fra Kolding kommune og Vejdirektoratet. 

Alle trafiktal er fremskrevet til 2031 efter Vejdirektoratets forventninger og er opgivet med køretøjer i timen, 

samt hastigheder i alle perioder for alle kategorier, hvor der i skemaet kun angives hovedtallene for hoveds-

trækningerne. 
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Der er regnet med vejbelægningen (SMA11) på motorvejen mod syd og de tilhørende ramper samt på Tanke-

dalsvej øst for motorvejen, mens der ligger (SMA8) på motorvejen mod nord og de tilhørende ramper samt på 

Tankedalsvej vest for motorvejen. 

Trafikken fordeles ligeligt mellem hver retning. 

Fordelingen af tung trafik i kategori 2 og 3 sker efter forholdet gældende for vejtypen, hvis ikke det er målt. 

 

De benyttede trafikdata fremgår af skemaet. 

vejstrækning 

 

ÅDT 
Biler/døgn 

Hastighed 
Km/t 

Andel tung 
% 

Kat.2/kat.3 
vejtype 

Tankedalsvej vf. motorvej 10.904 
dag:78,8 

aften:83,5 
nat:80,2 

4,8-7,9/3,7-11,2 Stor Landevej 

Tankedalsvej øf motorvej 18.793 90,4 4,5 Stor Landevej 

Sønderjyske motorvej nf. Tankedalsvej 64.414 
kat.1:114,3-118,4 
kat.2:90,6-93,2 
kat.3:84,2-85,3 

1,5-1,8/11,0-19,4 Motorvej Jyl-
land 

Sønderjyske motorvej ml. ramper 50.478 
kat.1:114,3-118,4 
kat.2:90,6-93,2 
kat.3:84,2-85,3 

1,4-1,7/12,3-21,4 Motorvej Jyl-
land 

Sønderjyske motorvej sf. Tankedalsvej 55.174 
kat.1:114,3-118,4 
kat.2:90,6-93,2 
kat.3:84,2-85,3 

1,3-1,7/11,8-20,7 Motorvej Jyl-
land 

Rampe fra nord 6.979 70 7/9 Motorvej Jyl-
land 

Rampe mod nord 6.957 70 7/9 Motorvej Jyl-
land 

Rampe fra syd 2.400 70 7/9 Motorvej Jyl-
land 

Rampe mod syd 2.304 70 7/9 Motorvej Jyl-
land 

  Tabel 2. Antal køretøjer, hastigheder, andel tung trafik samt vejtype til brug for støjberegninger.  
 
Lokalplanområdet er delområde 1 vist i bilag 1. Mod syd er et grøn zone mellem Tankedalsvej og området til 

bebyggelse. I dette område ligger en lille beskyttet sø. I den vestlige del af zonen er en eksisterende vold, mens 

der øst for denne suppleres med en 4 meter høj vold efter ønske fra Kolding kommune. 

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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land 
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land 

  Tabel 2. Antal køretøjer, hastigheder, andel tung trafik samt vejtype til brug for støjberegninger.  
 
Lokalplanområdet er delområde 1 vist i bilag 1. Mod syd er et grøn zone mellem Tankedalsvej og området til 

bebyggelse. I dette område ligger en lille beskyttet sø. I den vestlige del af zonen er en eksisterende vold, mens 

der øst for denne suppleres med en 4 meter høj vold efter ønske fra Kolding kommune. 
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4. Resultater for vejstøj. 

 
Figur 2. Konturkort 1,5 meter over terræn. 

 

Figur 3. Facadeniveauer set fra sydøst.  
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Således overholder hele lokalplanområdet 1,5 meter over terræn med den ønskede vold Miljøstyrelsens krav 

om maksimalt på 63 dB Lden. 

Der kan i henhold til lokalplansforslaget bygges i en højde op til 20 meter. Der er lagt en 20 meter høj byg-

ning ind beliggende 100 meter fra vejmidten og facadeniveauet beregnes (se figur 3). I denne afstand vil Mil-

jøstyrelsens krav om maksimalt på 63 dB Lden være overholdt på alle facader. 

 

5. Ubestemthed 
I henhold til Håndbog Nord2000 [5] vurderes ubestemtheden til 2 dB. Det gælder under forudsætning af, at der 

benyttes pålidelige indgangsdata, dvs. korrekt trafikmængde- og sammensætning, hastigheder osv. Komplice-

rede støjtransmissionsveje (mange skærmende/reflekterende genstande for støjmæssigt betydende delstræk-

ninger) vil forøge ubestemtheden.  

6. Konklusion 
I forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for et område til kontorbyggeri ved Tankedalsvej/Nova Bou-
levard i Kolding Kommune har VM acoustics beregnet vejtrafikstøjen for overholdelse af Miljøstyrelsens krav 
til trafikstøj. 

Som grundlag for beregningerne ligger de målte trafikdata fra Kolding Kommune og Vejdirektoratet. 

Støjberegninger viser:  

Vejtrafikstøjniveauet på bebyggelsesområdet er op til 64 dB Lden. 

Med en 4 meter høj støjvold som ønsket i lokalplanen vil kravet om et maksimalt støjniveau på 63 dB Lden 1,5 
meter over terræn være overholdt på hele bebyggelsesområdet. 

Der kan bygges i op til 20 meters højde. Hvis afstanden til vejmidte er mindst 100 m., da vil grænseværdien 
på 63 dB Lden være overholdt på alle facader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolding Kommune 
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By- og Udviklingsforvaltningen

Planafdeling

tlf. 79 79 13 20

plan@kolding.dk

Om lokalplaner

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udfor-

mes inden for et bestemt område. Lokalplanen er bygget op med følgende indhold:

• Indledningen, der beskriver lokalplanområdets afgrænsning samt baggrunden for og formålet med lokalplanen.

• Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes.

• Redegørelsen, der i mere udførlig tekst og illustrationer forklarer og begrunder lokalplanens bestemmelser og beskriver planens 

forudsætninger.

• Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i byrådet.

• Matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel.

• Lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende for områdets udnyttelse. Lokalplankort vil ofte 

være flere kortbilag.

• Eventuel illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter planen. Illustrationsplanen er kun juridisk bin-

dende i det omfang, bestemmelserne henviser til den.

Hvornår skal der laves en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsar-

bejder - herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens 

virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.

Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man f.eks.  ønsker at vurdere et projekt i en 

større sammenhæng i planlægningen eller en offentlig diskussion om udviklingen af et areal.

I en lokalplan kan byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om:

• områdets anvendelse

• udstykning

• vej- og sti- og parkeringsforhold

• placering og udformning af bebyggelse og materialer

• sikring af resultater efter byfornyelse

• bevaring af bygninger og beplantning

• etablering af fællesanlæg
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By- og Udviklingsforvaltningen  
Plan  
Nytorv 11 
6000 Kolding 
kolding.dk 
 

 
Rikke Marie Schumann 

79 79 46 28 
riksc@kolding.dk 

  

Offentlig høring 
Byrådet vedtog den 20. april 2021 at sende følgende planforslag i offentlig høring: 

• tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 
• lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde. 

Høringsperioden er 8 uger fra den 22. april 2021 til den 17. juni 2021. 
 
Grunden til, at du får dette brev er, at du kan have en direkte eller en indirekte interesse i indholdet af 
planforslagene. 
 
Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 
6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 46 28. 
 
Du kan se referatet fra den politiske behandling ved at følge dette link: 
Referat den 20. april 2021 
 
Vi forventer, at planforslagene med alle indkomne bemærkninger og indsigelser bliver behandlet i Byrådet 
i august 2021. 
Hvis der i høringsperioden ikke kommer bemærkninger eller indsigelser, vil den endelige vedtagelse af 
planen ske administrativt umiddelbart efter høringsperiodens afslutning. 
 
Dette brev og offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26 om offentliggørelse. 
 
Du kan se yderligere oplysninger om høringsperiode, indsigelsesfrist, retsvirkninger og klagevejledning i 
annoncen på næste side. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på riksc@kolding.dk 
eller 79 79 46 28. 
 
– 
Venlig hilsen 
 
Rikke Marie Schumann 
Arkitekt 
 
Bilag Annonce om offentlig høring 
  

https://www.kolding.dk/
http://www.kolding.dk/plansager
https://www.kolding.dk/politik/dagsordener-referater/dagsorden/?agendaid=6e83125a-2ff0-49e1-8662-008ba0839f59&searchText=
mailto:riksc@kolding.dk
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Side 2 

Offentlig høring af forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2017-
2029 og lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et 
erhvervsområde  
Kort beskrivelse af planforslagene 
 
Byrådet har den 20. april 2021 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 og 
forslag til lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde. Offentliggørelse af planforslagene 
sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger vest for Sønderjyske Motorvej hvor den krydser 
Tankedalsvej ved afkørsel 65 Kolding Syd umiddelbart vest for Kolding by. 
 

 
Luftfoto med afgrænsning af området for kommuneplantillægget. 
 

Kommuneplantillæggets formål er at muliggøre erhverv i området som transport-, lager- og 
servicevirksomhed, let og tung industri, lastbilparkering og i mindre grad kontor- og hotelvirksomhed, der 
har særlig gavn af en beliggenhed med direkte tilknytning til det overordnede vejnet ved Sønderjyske 
Motorvej og Tankedalsvej. 
 
Med tillægget gives der mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-6 frem for som hidtil miljøklasse 
1-2. Kommuneplantillægget ændrer rammeområdernes afgrænsning og anvendelse og skal desuden 
omfordele allerede rammeudlagte erhvervsarealer til et nyt areal vest for de eksisterende rammeområder. 
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Side 3 

 
Kommuneplantillægget skal derudover ændre klassificeringen af bevaringsværdien af bygninger i 
området. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til fritidsformål, med henblik på, at sikre 
økologisk forbindelse mellem naturområder inden og uden for planområdet. 
 

 
Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet. 
 
Lokalplanens formål er: 

• at udlægge området til erhvervsformål; 
• at sikre en grøn bufferzone til overordnede veje; 
• at sikre at bebyggelse i området fremstår som en samlet helhed; 
• sikre funktionelle og trafiksikre tilkørselsforhold. 

 
Planforslagene kan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 
11, 6000 Kolding. På grund af Covid-19 skal der aftales tid til personligt fremmøde på tlf. 79 79 46 28. 
Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20. 

Høringsperiode 
Planforslagene er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 22. april 2021 til den 17. juni 2021. Herefter vil de 
indkomne høringssvar blive behandlet. 

http://www.kolding.dk/plansager
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Side 4 

Indsigelse til Kolding Kommune 
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og 
Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding på plan@kolding.dk, så vi har det senest den 17. juni 
2021. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning. 
 
Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er 
omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres 
på vores hjemmeside. 

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget 
Efter offentliggørelsen, den 22. april 2021, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på 
en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år 
efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. 
 
Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, 
bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der 
ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et 
eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor erhvervsministeren har 
truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders 
lovbestemte opgaver eller har større betydning. 

Miljøvurdering 
Kun for tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029: 
Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planen er der udarbejdet miljørapport for 
kommuneplantillægget. Miljørapporten beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. 
Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslaget. 
 
Kun for lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde: 
Kolding Kommune har foretaget screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. 
Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke 
udarbejdes en miljørapport for lokalplanen. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort 
samtidig med planforslaget. 

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn 

Hvad kan der klages over? 
Retlige spørgsmål 
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan 
klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks. 

• lovkrav til planens indhold, 
• lovkrav til miljørapportens indhold, 
• lovkrav til procedurer, 
• lovkrav til offentliggørelse. 
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Side 5 

Miljøscreening af. lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde 
• Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af 

lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde. 

Hvem kan klage? 
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel 
interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? 
Planklagenævnet. 

Hvordan klager man? 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal 
du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- 
og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan 
fritages. 

Hvad er klagefristen? 
Retlige spørgsmål 
Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. 
Den endelige vedtagelse af planforslagene kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne 
indsigelser er blevet behandlet. 
 
Miljøscreening af lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområde 
Klagefristen er den 20. maj 2021, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er 
behov for at udarbejde en miljøvurdering. 

Hvad er lovgrundlaget? 
Planloven om miljøvurderingsloven. 

Hvad koster det at klage? 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og 
reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på 
www.naevneneshus.dk. 

Søgsmålsfrist: 
Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
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