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Sammenfatning – hvad lærte vi? 
I dette notat evalueres frikommuneforsøget ”Bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner”. 
Forsøget er at kopiforsøg . Med forsøget har Vejle Kommune fået mulighed for at indføre en bagatalgrænse 
for udarbejdelse af kommuneplantillæg. 

Umiddelbart bruges der mange ressourcer på kommuneplantillæg, som alligevel gengives i lokalplanteksten. 
Der vil derfor være et ressourcebesparende rationale i at reducere antallet af tillæg. Samtidig vil høringer 
være mere overskuelige for borgerne, hvis de kun skal forholde sig til et dokument. 

Da forsøget kun er brugt en gang er evalueringen begrænset til dette notat. 

Beskrivelse af forsøget 
Forsøget indebærer, at der er mulighed for at undlade at udarbejde kommuneplantillæg i forbindelse med 
lokalplaner, når kommuneplantillægget alene skyldes mindre justeringer af underordnet betydning eller af 
teknisk og/eller bagatelmæssig art. 

Ændringen anføres i stedet i lokalplanen og medtages i kommuneplanen ved næste revision. Derved opnås 
en besparelse i arbejdsmængden, da der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg. 

Baggrunden for forsøget  

Når kommuneplantillægget udarbejdes samtidigt med en lokalplan kommer den ofte blot til at gentage 
ordlyden i lokalplanen. Ofte kan det være meget små rettelser i kommuneplanteksten, der udløser et tillæg – 
rettelser der i forvejen beskrives i lokalplanens redegørelsesdel. For borgerne kan det også være svært at 
gennemskue hvorfor kommunen sender to dokumenter ud. Umiddelbart kan de jo læse alt, hvad de behøver 
at vide, i lokalplanen. 

Formålet med forsøget  

Baggrunden for forsøget er at effektivisere sagsbehandlingen og spare tid, således der opnås en 
ressourcebesparelse. Derudover er formålet at gøre høringer mere gennemskuelige for borgerne. De 
modtager kun ét dokument (lokalplanen), og heri kan de finde alle de oplysninger, der er nødvendige, samlet 
et sted. 

Projektets aktiviteter  

Forsøget har medført, at Vejle Kommune har anvendt muligheden for bagatelgrænser ved 
kommuneplantillæg i et tilfælde.  

Det har været vanskeligt at anvende forsøget på grund af det begrænsede tidsrum for forsøget. Kopiforsøget 
blev sendt ind til Miljøministeriet 30. december 2013 og er administrativt godkendt d. 4. april 2014. Ifølge 
vilkårene i den administrative godkendelse er følgende gældende: ”Lokalplaner, der indeholder mindre 
fravigelse ad kommuneplanens rammebestemmelser uden kommuneplantillæg, skal være endeligt vedtaget 
inden udgangen af 2015”.  

Lokalplaner er en langvarig proces. De skal bl.a. politisk behandles to gange og i offentlig høring i 8 uger. 
Derudover er der som oftest en indledende dialog med bygherre, som også tager tid. Da Vejle Kommune jf. 
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vilkårene har skullet sikre, at planerne var vedtaget inden 2015, har det derfor kun været aktuelt at benytte 
frikommuneforsøget i en sag. Frikommuneforsøget er efterfølgende blevet forlænget, men her gælder det 
igen, at fristen har været for kort til, at vi har turdet satse på at lokalplanforslagene er endeligt vedtaget. 

Evalueringsmetode 
Der er ført protokol over anvendelse af forsøget, der offentliggøres ved forsøgets afslutning. Ændringer vil 
blive tilføjet i forbindelse med den forestående revision af kommuneplanen (se nedenfor). 

 

Lokalplan Fravigelse fra Kommuneplan 

Lokalplan nr. 1211 Boligområde ved 
Baunholtvej i Ny Højen, Vejle 

Lokalplan nr. 1211 fraviger Vejle Kommuneplan 2013-2025 for 
mindste grundstørrelse på åbenlav boligbebyggelse og mindste 
krav til arealudlæg til parkeringspladser. Lokalplanen giver 
mulighed for åbenlav boliger med en grundstørrelse på 400-700 
m2 og arealudlæg til 1,5 parkeringspladser pr. bolig ved tætlav 
boliger. 

 

Resultater af forsøget 
Ved forsøget har man opnået en mulighed for at effektivisere sagsbehandlingstiden, og undgå 
dobbeltarbejde. Umiddelbart er det også positivt for borgerne at de kun skal forholde sig til lokalplanen. 

Opnåede resultater i forhold til forventede resultater   

Vi har desværre ikke nået at bruge forsøget mere end en gang, men der er helt klart et stort 
ressourcebesparende potentiale i at begrænse antallet af tillæg, til de tilfælde, hvor det giver mening.  

Økonomiske effekter 

Det er svært at vurdere om forsøget har økonomiske effekter, når vi kun har nået at bruge forsøget en gang, 
men umiddelbart er der et potentiale i form af mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlingstid. 

Afsluttende bemærkninger 

Umiddelbart vurderes behovet for bagatelgrænser ved kommuneplantillæg, at være stort i alle kommuner. 
Vejle Kommune har til den gældende kommuneplan udarbejdet 45 tillæg, så der er en potentiel 
ressourcemæssig besparelse. 

Samtidig vil udsendelse af kun ét dokument betyde at høringer bliver mere overskuelige for borgerne. De 
skal kun forholde sig til ét dokument, hvoraf de kan læse om både detailprojektet og sammenhængen med 
den overordnede planlægning. 
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Set i lyset af ovenstående kunne det overvejes at udvide bagatelgrænsen, så der fremadrettet kun skal 
udarbejdes kommuneplantillæg når der ændres i retningslinjer i kommuneplanen. Umiddelbart vil en 
udvidelse af mulighederne hverken påvirke politikernes beslutningsmuligheder eller borgernes demokratiske 
rettigheder. Alle rettelser vil stadig fremgå af lokalplan, og blive politisk godkendt herigennem. Ligeledes er 
det også muligt at afholde fordebat og referere denne i lokalplanen.  
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Sammenfatning – hvad lærte vi? 
I dette notat evalueres frikommuneforsøget ”Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplanens 
anvendelsesbestemmelser”. Forsøget er at kopiforsøg . Med forsøget har Vejle Kommune fået mulighed for 
at lave midlertidige anvendelser, hvis en række vilkår fra Miljøstyrelsen er opfyldt. Da forsøget ikke er brugt 
er evalueringen begrænset til dette notat. 

 

Problemet vi ville løse? 

Udviklingen af byområder kan have en lang udviklingsperiode, som kan betyde, at der står tomme  arealer 
ledige. Flere af disse arealer fremstår uplejede, og bidrager ikke positivt til oplevelsen af byen, da de ofte 
bare henligger indtil lokalplanen realiseres. 

 

Formål med forsøget 

I udviklingsprojekter kan der derfor med fordel arbejdes med eksperimenter og midlertidige aktiviteter i 
perioden mellem hidtidig anvendelse nedlæggelse og indtil den endelige anvendelse skal etableres. Målet er, 
at udviklingsarealer også i venteperioder fungerer som en aktiv del af byen og dermed indgår i befolkningens 
bevidsthed og daglige brug. 

 

Resultater 

I forbindelse med ansøgning om kopi af frikommuneforsøg har vi indsendt ansøgning inden fristen d. 30. 
december 2013. Vi har modtaget den administrative godkendelse fra Miljøstyrelsen d. 4. september 2014, og 
kunne herefter tage forsøget i brug. 

Den administrative godkendelse fra Miljøstyrelsen indeholdte en række vilkår, som skulle opfyldes for at 
kunne bruge forsøget: 

1. Området er i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen udlagt til byomdannelsesområde 
efter § 11 b, stk. i , nr. 5, eller i kommuneplanens hovedstruktur eller retningslinjer udlagt til et store 
sammenhængende byområde med væsentlige ændringer i den hidtidige anvendelse af området 

2. Dispensationer kan ikke meddeles ved anvendelser, som der ikke lovligt vil kunne lokalplanlægges for  
3. Dispensation kan kun meddeles til midlertidige anlæg og anvendelser og skal tidsbegrænses til at 

gælde maksimalt tre år. 
4. Dispensation skal meddeles efter reglerne i § 20. Høringsperioden er minimum to uger, og 

naboorienteringen skal i øvrigt tilpasses den indflydelse på omgivelserne kan forventes at give. 
5. I tilfælde, hvor der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan for et område, som opfylder betingelserne i 

1, og hvor beføjelsen til at meddele midlertidige dispensationer fra anvendelsen ønskes anvendt i en 
overgangsperiode i overensstemmelse med 2, skal det fremgå af lokalplanforslagets redegørelse. 
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Efter modtagelse af den administrative godkendelse, havde Vejle Kommune en dialog med Miljøministeriet, 
da Vejle Kommune har svært ved at leve op til punkt 1 i vilkårene. Vores kommuneplan indeholder hverken 
byomdannelsesområder eller retningslinjer for store sammenhængende byområde med væsentlige 
ændringer i den hidtidige anvendelse af området. Da perioden for frikommuneforsøget udløber  30. juni 
2017, før end ny kommuneplan vedtages, har vi heller ikke mulighed for at indføje retningslinjer i 
kommuneplanen, uden at lave et tillæg. Det betyder at det ikke er muligt at udnytte smidigheden og 
fleksibiliteten, som er en af hovedgevinsterne ved frikommuneforsøget, da det derved bliver lige så 
tidskrævende, som at udarbejde en ny lokalplan.  

 

Miljøministeriet henviste til at Odense Kommune, som oprindelig har ansøgt om frikommuneforsøget, har 
udformet ansøgningen med henblik på at lave midlertidige anvendelse på det store projekt ”Thomas B. 
Thrigesvej”. Miljøministeriet anførte desuden, at frikommuneforsøget kun kan anvendes ved større projekter 
som eksempelvis Thomas B. Thrigesvej og Carlsberggrunden i København. For at sætte skalaen i perspektiv, 
er der vedlagt et kort der viser Carlsberggrunden og Thomas B. Thrigesvej i Vejle kontekst. Til orientering kan 
det endvidere oplyses, at Vejle er den næststørste kommune, der deltager i frikommuneforsøgene.  

Vejle Kommune har med baggrund i ovenstående krav ikke haft mulighed for at anvende 
frikommuneforsøget. 

Afsluttende bemærkninger 

Tankerne bag forsøget er rigtig gode. Det vurderes at samtlige kommuner kan have behov for at 
udviklingsarealer også i venteperioder fungerer som en aktiv del af byen og dermed indgår i befolkningens 
bevidsthed og daglige brug. 

Vilkåret om at de midlertige anvendelser skal være forankret i kommuneplanen giver generelt rigtig god 
mening, da det dermed bliver synligt for borgerne, hvor de evt. kan forvente aktiviteter af midlertidig 
karakter. Kravet har dog i frikommunesammenhæng betydet, at forsøget ikke har været brugbart i Vejle 
Kommune. 

Vejle Kommune vurderer, at der også bør gives lov til midlertidige anvendelser ved mindre projekter. Det vil 
betyde at forsøget er brugbart i alle kommuner uanset størrelse. De nævnte eksempler i den administrative 
godkendelse: Øvelokaler, kunstudstillinger, parkering" på terræn, musikarrangementer, teater, 
sportsaktiviteter m.v. fylder ikke nødvendigvis ret meget, og er derfor ikke afhængig af at der er tale om at 
stort byudviklingsprojekt. Nogle gange er der bare tale en enkelt grund, hvor den tidligere bebyggelse er 
revet ned, og hvor arealet fremstår som et ”ar” i byen, der absolut ikke bidrager positivt til det gode byliv. 
Det kan også være en bygning der i en periode står tom og kan anvendes anderledes. Der kan være lige så 
meget brug for et øvelokale i Egtved som i København.   
  



 05 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Skolegade 1 · 7100 Vejle · www.vejle.dk  

 28.01.2015 



Slutevaluering af frikommuneforsøg ”Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til 
spildevandsplan i offentlig høring”

Vejle Kommune ansøgte i 2012 om et frikommuneforsøg for uddelegering af kompetence til at sende 
forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring.

Forsøget skulle omfatte en uddelegering af kompetencen til at sende tillæg til spildevandsplanen i høring til 
forvaltningen i ukomplicerede tilfælde (kloakering af nye områder, nye ledningsanlæg, nedlæggelse af 
renseanlæg mv.). Tillægget vil efterfølgende blive behandlet politisk sammen med evt. indkomne 
bemærkninger, når det forelægges til endelig vedtagelse.

Målet var dels afbureaukratisering og dels at afkorte sagsbehandlingstiden - både hos udvalgsmedlemmer 
og forvaltningens medarbejdere. Den politiske behandling udelades ikke, men foretages først efter den 
offentlige høring. Sagsbehandlingstiden for tillæg til spildevandsplanen i ukomplicerede tilfælde forventes 
reduceret med min. 1 måned.

Naturstyrelsen meddelte forvaltningen i 2013 at der ikke var tale om et ”frikommuneforsøg” da 
kommunalstyrelsen udmærket kan uddelegere kompetencen til forvaltningen indenfor gældende 
lovgivning (miljøbeskyttelsesloven).

Afsluttende redegørelse:

Jf. udmeldingen fra Naturstyrelsen er der ikke tale om et frikommuneforsøg så der foretages ikke en 
egentlig slutevaluering jf. evalueringsbekendtgørelsen.

Forvaltningen har dog i perioden 2013-2016 praktiseret frikommuneforsøget. Dvs. forslag til tillæg til 
spildevandsplanen har været sendt i offentlig høring uden forudgående behandling i  Byrådet.

Forvaltningen har erfaret, at dette har afkortet den samlede behandlingstid som forventet da nye tillæg 
ikke skulle forbi TU, ØU og BY af to omgange forud for endelig vedtagelse. Den generelle erfaring har været 
at den samlede behandlingstiden (administrativt og politisk) har været afkortet med min 1. måned. 

I løbet af 2015 blev det politisk besluttet (TU), at større tillæg omkring separeringer mv. der i væsentlig grad 
berører borger og virksomheder skal sendes til politisk accept i TU forud for offentliggørelse. Øvrige, 
ukomplicerede tillæg (eksempelvis byggemodninger) sender forvaltningen fortsat direkte i høring.
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Sammenfatning – hvad lærte vi? 

I dette notat evalueres frikommuneforsøget ”Forenklet procedure for overførsel fra landzone til 

byzone” Med forsøget har Vejle Kommune mulighed for at overføre arealer til byzone uden at 

udarbejde lokalplan, hvis en række vilkår fra Miljøstyrelsen er opfyldt. 
 

Jævnfør planlovens § 34 kan arealer kun overføres fra landzone til byzone ved vedtagelse af en 

lokalplan.  

Det betyder, at der udarbejdes lokalplaner med tilhørende miljøvurderingsprocedure for en 

række mindre byggerier og projekter, der i øvrigt er i overensstemmelse med byggeloven og 

ikke i sig selv er lokalplanpligtige. Planlægningen har alene til formål at sikre overførsel fra 

landzone til byzone. Dette er en langvarig procedure for bygherrer og ressourcekrævende for 

forvaltningen.  

 

Kopiforsøget giver en hurtigere og mere smidig proces i forbindelse med overførsel fra landzone 

til byzone, for ovennævnte typer af projekter. 

 

Forsøget har været brugt i 4 tilfælde. Sagsbehandlingstiden har været 3-4 måneder, i stedet for 

9-12 måneder, som udarbejdelse af en lokalplan typisk tager.  

 

Da forsøget kun er brugt 4 gange er evalueringen begrænset til dette notat, i stedet for fuld 

evaluering. 
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Beskrivelse af forsøget 

Baggrunden for forsøget  

Jf. planlovens § 34 kan arealer kun overføres fra landzone til byzone ved vedtagelse af en lokalplan.  
 
Det betyder, at der udarbejdes lokalplaner med tilhørende miljøvurderingsprocedure for en række mindre 
byggerier og projekter, der i øvrigt er i overensstemmelse med byggeloven og ikke i sig selv er 
lokalplanpligtige. Planlægningen har alene til formål at sikre overførsel fra landzone til byzone. Dette er en 
langvarig procedure for bygherrer og ressourcekrævende for forvaltningen.  
 
Hvis kommuneplanrammerne for en byzoneby udvides ud over den nuværende byzone, så er Byrådet ved en 
konkret ansøgning om fx én bolig forpligtet til snarest at udarbejde en lokalplan jf. planlovens § 13, stk. 3. Da 
lokalplanproceduren er ressourcekrævende, betyder dette reelt, at Byrådet er påpasselige med at lave 
mindre justeringer af kommuneplanens rammer uden for den nuværende byzone, hvilket er med til at 
begrænse byudviklingen i mindre byzonebyer.  
 

Formålet med forsøget  

Mål  

Det er målet med forsøget at fremme vækst og byudvikling – særligt i mindre bysamfund. 

  

Forventede resultater:  

 Hurtigere sagsbehandling ved konkrete ansøgninger, der kræver, at et areal 

overføres fra landzone til byzone.  

 Flere byudviklingsmuligheder i mindre bysamfund.  

 Færre lokalplaner, der alene har til formål at overføre areal fra landzone til byzone. 

 Mindre ressourceforbrug 

 

Projektets aktiviteter  

Ud fra Naturstyrelsens godkendelse af kopiforsøget, har Vejle Kommune udarbejdet en 
administrationspraksis, som er fulgt gennem forsøget. 
 
Forsøget er blevet taget i anvendelse i 4 konkrete tilfælde ved mindre bysamfund i kommunen.  
I 3 af tilfældene drejer det sig om mindre områder, som i kommuneplanen er udlagt til boligformål, men som 
er beliggende i landzone. Overførsel til byzone, har muliggjort udstykning og bebyggelse af grundene. I det 
sidste tilfælde er tale om en planmæssig oprydning i en landsby, hvor en skole og omkringliggende boliger 
har ligget i landzone, og med forsøget overføres til byzone. 
 
Forsøget er ikke ændret undervejs. 
 

Kopiforsøget er ikke kørt henover 2 kommuneplan-perioder, og det kan derfor ikke vurderes, om kommunen 

ville have udlagt flere områder i de mindre bysamfund. 
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Område Planlægning Størrelse Hvad ønskes i området? Realiseret 

8an og 8at 
Ødsted By, 
Ødsted 

Boligområde i 
landzone 

3000 m² Mulighed for at opføre og 
udstykke 7 tæt-lave boliger 

Grunden er matrikulært forberedt til 
projektet. Projektet er endnu ikke 
realiseret på grunden. 

 38e, del af 
16ak, 16aæ, 
16ag, 38b, 38c, 
38d, 7000a 
Vonge By, Ø. 
Nykirke. 
 

Offentligt 
område/bolig
område i 
landzone 

35.000 m² Overførsel af område med skole 
og boliger til byzone. 
Overførslen er en forenkling for 
både ejerne i området og for 
kommunen, da byggeri og 
matrikulære ændringer ikke vil 
kræve landzonetilladelse. 
Overførslen med til at rydde op 
i den uoverensstemmelse der 
var mellem den faktiske 
anvendelse af arealet og 
plangrundlaget inden et salg 
 

I området var ingen konkrete 
projekter, som ønskedes realiseret. 

4e Kirkeby By, 
Hornstrup 

Boligområde i 
landzone 

1866 m². Mulighed for at opføre tæt-lav 

eller åben-lav boliger.  
 

Grunden er udstykket og 
byggemodnet til 
parcelhusbebyggelse. 

43c og 43d 
Hornstrup by, 
Hornstrup 

Boligområde i 
landzone 

790 m². Mulighed for at opføre åben/lav 
boligbebyggelse 
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Resultater af forsøget 

Opnåede resultater i forhold til forventede resultater   

Hurtigere sagsbehandling 3-4 mdr. holdt op imod udarbejdelsen af en lokalplan, som kan tage 9-12 mdr. 

Økonomiske effekter 

Kopiforsøget er tidsbesparende for såvel kommunen som for ansøger. Dette gør at ansøger hurtigere 

kommer i gang med sit projekt. 

Afsluttende bemærkninger 

Forsøget har samlet set indfriet forventningerne. Det har givet et smidigt og mindre bureaukratisk 

instrument, i sager hvor eneste problem for projektet har været at få området i byzone.  Dette kan sikre 

udvikling ved de mindre bysamfund. 

Kopiforsøget har også vist sig effektivt i forbindelse med oprydning i planmæssige forhold i landsbyer, hvor 

eksisterende boliger i udlagte boligområder ikke har været i byzone. Kommunen har været tilbageholdende 

med at lave lokalplaner i sådanne områder, da det har været for ressourcekrævende. Kopiforsøget åbner op 

for at kommunerne rent faktisk vil prioritere at bruge ressourcer på denne opgave, da kopiforsøget er langt 

mere smidigt og mindre bureaukratisk end udarbejdelse af lokalplan. 

Borgere høres og orienteres efter samme principper, som ved udarbejdelse af lokalplanen, dog er 

høringsperioden kun 4 uger. Dermed er der ikke nogle demokratiske principper, som tilsidesættes ved den 

hurtigere proces. 
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Sammenfatning – hvad lærte vi? 

I dette notat evalueres frikommuneforsøget ”Generelle dispensationer fra lokalplaner”. Forsøget er et 

kopiforsøg. Med forsøget har Vejle Kommune fået mulighed for at udarbejde generelle dispensationer til 

enkeltbestemmelser i lokalplaner (tillæg til lokalplaner) hvis en række vilkår fra Miljøstyrelsen er opfyldt. 

Da forsøget kun er brugt 3 gange er evalueringen begrænset til dette notat. 

Forsøget har indfriet vores forventninger. Vi har sparet udarbejdelsen af en række dispensationer og 

borgerne er stadig blevet hørt i sagen. Den generelle dispensation er offentliggjort på Plansystem.dk, så det 

er nemt for den enkelte borger at se, hvad som gælder i området. 
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Beskrivelse af forsøget 

Baggrunden for forsøget  

Vejle Kommune ønsker mulighed for at give generelle dispensationer fra enkeltbestemmelser i lokalplaner. 
Forsøget kan også ses som en mulighed for at udarbejde tillæg til lokalplaner 
 
I henhold til planloven skal dispensationer ske ved en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der kan 
således ikke meddeles generelle dispensationer.  
 
Dette betyder, at der skal gennemføres naboorientering og sagsbehandling i hvert enkelt tilfælde, uanset om 
der i et område gentagne gange dispenseres til den samme ændring, fx at man må bygge i 2 etager i stedet 
for 1½ etage eller fra en bebyggelsesprocent på højst 50 til højst 60. Dette medfører et stort 
ressourceforbrug i forvaltningen, og gør det samtidig svært for borgere og bygherrer at gennemskue, om 
man reelt må bygge i 1½ etager, som der står i lokalplanen, eller i to etager, som der er givet tilladelse til på 
nabogrunden.  
 

Formålet med forsøget  

Det er målet med forsøget at spare ressourcer i den kommunale sagsbehandling af dispensations 
ansøgninger i tilfælde, hvor der er indenfor et lokalplanområde gentagne gange dispenseres til den samme 
ændring. Ligeledes skal forsøget gøre det nemmere for borgere og bygherrer at gennemskue, hvad man kan 
få lov til inden for det enkelte lokalplanområde. 
  

Projektets aktiviteter  

Ud fra Naturstyrelsens godkendelse af kopiforsøget, har Vejle Kommune udarbejdet en 
administrationspraksis, som er fulgt gennem forsøget. 
 
Forsøget er taget i anvendelse indenfor 3 lokalplanområder. 
 
Forsøget er ikke ændret undervejs. 
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Den generelle dispensation trådte i kraft den 23.6.2014 
Der er evalueret for perioden 23.6.2014 – 9.2.2016 
Der kom 1 indsigelse i høringsperioden. 67 høringsberettigede er hørt. 

Lokalplan 
1033 

Bredde på indkørsel forhøjes fra 4 – 6 meter Benyttet i  
2 tilfælde 

Før end den generelle dispensation trådte i kraft 
havde 18 ejendomme fået dispensation til en 
bredere indkørsel. 

Mulighed for at opføre bebyggelse med valm Benyttet i  
2 tilfælde 

Før end den generelle dispensation trådte i kraft 
havde 6 ejendomme fået dispensation til at 
bygge med valm. 

 

Det har ikke været muligt, at kontrollere antallet af gange forsøget har været benyttet, da det ikke kræver yderligere tilladelser fra 
Vejle Kommune. 
Der kom 1 indsigelse i høringsperioden. 68 høringsberettigede er hørt. 

Lokalplan 
3.9 

Mulighed for at plante ligusterhæk   

Mulighed for terrænregulering i skel   

 

Den generelle dispensation trådte i kraft den 21.10.2014 
Der er evalueret for perioden 21.10.2014 – 9.2.2016 
Der kom ingen indsigelser i høringsperioden. 78 høringsberettigede er hørt. 

Lokalplan 
204 

Bebyggelsesprocent hævet fra 25% til 30% Benyttet i 
10 tilfælde 

 

Mulighed for taghældning fra 5-20 % Benyttet i 
11 tilfælde 

 

 

  



6 

 

 

Resultater af forsøget 

Opnåede resultater i forhold til forventede resultater   

Proceduren omkring udarbejdelsen af den generelle dispensation, er meget lig den som benyttes ved 

almindelige dispensationer til lokalplaner. 

Der foretages en høring af alle berørte parter indenfor lokalplanområdet, og efter en vurdering af 

høringssvarene udarbejdes den generelle dispensation. Dispensationen/tillægget uploades til Plansystem.dk, 

og gøres hermed synlig for offentligheden, og det er dermed lettere at gennemskue for borgere og 

bygherrer, hvad der rent faktisk gælder for området. 

Vejle kommune har sparet udarbejdelsen af mere end 25 dispensationer.  

Den generelle dispensation udløber 3 år efter frikommuneforsøgets udløb. 

Herefter skal dispensationer i området igen meddeles enkeltvis. Det kan på det tidspunkt igen skabe 

forvirring hos borgere og bygherrer. 

Det vurderes, at det bebyggede miljø ikke er blevet anderledes på baggrund af de generelle dispensationer. 

Vejle Kommune ville under alle omstændigheder have meddelt de pågældende dispensationer. Blot har Vejle 

Kommune sparet sagsbehandlingstiden for mere end 25 dispensationer samtidig med, at det har været mere 

klart for borger og bygherrer, hvad som gælder for området. 

Økonomiske effekter 

Der er helt klart et potentiale i reducere sagsbehandlingen ved dispensationer. 

Afsluttende bemærkninger 

Forsøget har indfriet vores forventninger. Vi har sparet udarbejdelsen af en række dispensationer og 

borgerne er stadig blevet hørt i sagen. Den generelle dispensation er offentliggjort på Plansystem.dk, så det 

der nemt for den enkelte borger at se, hvad som gælder i området. 
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