










































































 
Til offentliggørelse på PlansystemDK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1032 og tillæg 
nr. 8 til Give Kommuneplan 2006 

Lokalplan nr. 1032 2. etape af erhvervsarealer i Give Øst og tillæg nr. 8 
til Give Kommuneplan 2006 er den 1. april 2009 vedtaget af Vejle Byråd. 
 
Ændringsforslag og fornyet høring 
Vejle Kommunes har besluttet at udarbejde forslag til lokalplan for 2. 
etape af erhvervsarealer i Give Øst. Byrådet vedtog den 25. juni 2008 
forslaget der efterfølgende blev sendt i offentlig høring i perioden 
28.6.2008 til 8.9.2008. 
 
Vejle Kommunes økonomiudvalg besluttede på mødet den 1.12.2008 at 
der skal være mulighed for etablering af hotelvirksomhed indenfor områ-
det. Kommunen har efterfølgende sendt førnævnte ændring i fornyet 
offentlig høring fra den 16.12.2008 til 20.1.2009 for så vidt angår mulig-
heden for placering af hotelvirksomhed i lokalplanområdet. I høringspe-
rioden er der ikke indkommet bemærkninger til den ændrede anvendel-
se. 
 
Vejle Kommunes økonomiudvalg har ligeledes på mødet den 1.12.2008 
besluttet at det oprindelige område omfattet af forslag til lokalplan nr. 
1032 skal reduceres i den endeligt vedtagne lokalplan. Forslag til lokal-
plan nr. 1032 omfattede et areal på ca. 190 ha. og er i den endeligt ved-
tagne lokalplan nr. 1032 reduceret til at omfatte ca. 70 ha. 
 
Ændringer fra forslag til endelig lokalplan 
Den oprindelige struktur og sammenhæng i forslag til lokalplan nr. 1032 
er opretholdt i den endeligt vedtagne lokalplan og sikrer i størst muligt 
omfang at en fremtidig planlægning for de udeladte arealer kan ske i 
sammenhæng og forlængelse af denne reducerede lokalplan nr. 1032.  
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På baggrund af indkomne bemærkninger i den offentlige høring af lokalplanforslaget er der 
foretaget nedenstående ændringer: 
 

• Mod ejendommen Tykhøjetvej 22, 7323 Give er der reserveret arealer til etablering 
af støjafskærmning og beplantningsbælte. Tilladte miljøklasser i delområde HE.II 
nedklassificeret fra virksomheder i miljøklasse 4-6 til 2-4. 

• Der gives som resultat af den ændrede områdeafgrænsning mulighed for etablering 
af adgangsvej til delområde E.I direkte fra Tykhøjetvej.  

• Vejadgangen fra Tykhøjetvej til delområderne HE.I og HE.II er ændret til kun at ha-
ve ind-/udkørsel ét sted. 

• Udgangsbyggelinier mod Tykhøjetvej er forskudt 5 m længere ind på erhvervsarea-
lerne i delområde E.I under hensyn til eksisterende ledningsføringer i området. 

• En mindre del af erhvervsarealet i delområde HE.I er inddraget til tekniske anlæg så 
som regnvandsbassin. 

• Der er reserveret arealer med mulighed for etablering af fremtidige vejforløb i sam-
menhæng med den videre udvikling af erhvervsområdet Give Øst. 

 
Ydermere er der sket en tilretning af redegørelse og bestemmelser som resultat af den 
ændrede områdeafgrænsning. 
 
Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: www.vejle.dk/planer, eller 
lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. på nedenstående adresse eller e-mail. 
 

./. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annonce for offentliggørelse af lokalplanen 
og kommuneplantillægget, der offentliggøres den 22. april 2009 i Ugeavisen Vejle Posten 
samt Give Avis og Egtved Posten dagen før. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og 
klagevejledningen for planerne. 
 
Lokalplanen tinglyses på ejendommene indenfor lokalplanområdet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Planafdelingen. Teknisk Forvaltning, Vejle Kommune 
 
 
Vedlagt er lokalplanens kortbilag 3 der viser den ændrede områdeafgrænsning og forhold i 
øvrigt. 
 
 
 
Ps. Ved varig navn og adr. ændring bedes dette oplyst til: planafdelingen@vejle.dk 

 



Lokalplaner vedtaget af 
Vejle Byråd
Lokalplan nr. 1014 og tillæg 38 til 
Kommuneplan 2012 for Vejle Kommune
For et boligområde ved Solvej i Bredballe.

Formålet med planerne er at overføre området til 
byzone og fastlægge bestemmelser for områdets 
anvendelse til boligformål.

Lokalplan nr. 1032 og tillæg nr. 8 til 
Give Kommuneplan 2006
2. etape af erhvervsarealer i Give Øst.

Lokalplanens formål er, at udlægge området til er-
hvervsformål og sikre grønne forbindelser i området.

Ændringer fra forslag til endelig lokalplan
Byrådet har besluttet at reducere i arealerne omfat-
tet af det forslag til lokalplan nr.1032, der har været 
sendt i o� entlig høring i perioden fra 28.6.2008 til 
8.9.2008. Området er reduceret fra 190 ha til 70 ha. 
Som konsekvens af ovenstående er der i den endeligt 
vedtagne lokalplan sikret en vejadgang til delområde E.I 
fra Tykhøjetvej og delområde HE.II er nedklassi� ceret 
fra 4-6 til 2-4.

Mulighed for placering af hotelvirksomhed i lokalplan-
områdets delområde HE.I har været i høring i perioden 
16.12.2008 til 20.01.2009. Der indkom ingen bemærk-
ninger til den ændrede anvendelse i høringsperioden.

Gældende for 1014 og 1032 med tillæg

Klagevejledning 
Du kan klage over planerne for så vidt angår retlige 
spørgsmål til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 
2400 København NV. Naturklagenævnet skal modtage 
klagen inden 4 uger efter denne o� entliggørelse. Det 
er en betingelse for Naturklagenævnets behandling 
af sagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret 
tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i 
klagen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, 
skal det ske inden 6 måneder efter, at du har modtaget 
afgørelsen.

Planerne er bindende
Efter den o� entlige bekendtgørelse af planerne må der 
ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 
planerne.

Planerne kan ses
på kommunens hjemmeside www.vejle.dk/planer, i Tek-
nisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, i borgerser-
vicecentrene, eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, 
Børkop og Jelling. 
Lokalplanerne kan købes for 100 kr. ved henvendelse til 
Teknisk Forvaltning.




