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Eksisterende bebyggelse med
husnumre

Forord
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan.
Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan.
Ændringer i området hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen.
Lokalplaner er en ”lokal lov” og kan regulere:
-

Anvendelse af arealer og bygninger
Vej- og stiforhold
Bebyggelsens placering og omfang
Landskabsforhold og beplantninger
Afskærmning mod støj
Oprettelse af grundejerforeninger
Bevaring af bebyggelse og nedrivning
Friholdelse for bebyggelse
Krav om lavenergibebyggelse
Ændring i terræn
Plantevalg
Arkitektur

Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i
området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer hvad der gælder i området,
og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene
ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder således efter § 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod
udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige
anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan
byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med
forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og
hvis udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog
højst 1 år efter forslagets offentliggørelse.
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REDEGØRELSE
baggrund og formål
Det eksisterende slagteri, der ligger i den nordøstlige del af St. Lihme By, ønsker at udvide virksomheden. Der ønskes mulighed for at opføre bygninger til
lager, forarbejdning og vaskehal, samt mulighed for anlæg af parkeringsarealer og regnvandsbassin i tilknytning til det eksisterende slagteri. Da byggemulighederne indenfor den gældende lokalplan nr. 1168 snart er opbrugt ønskes
en ny lokalplan, der giver mulighed for udvidelsen.
Med lokalplanen overføres et område fra landzone til byzone, og den eksisterende gård indenfor planområdet nedrives.
Med lokalplanen ønskes at give mulighed for at virksomheden kan gennemføre
de bygnings- og anlægsmæssige udvidelser, samtidig med at der bl.a. stilles
krav om afskærmende beplantning i forhold til det åbne land og St. Lihme By.

eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i umiddelbar tilknytning til det eksisterende slagteri
i den nordøstlige del af St. Lihme og dækker et areal på ca. 6,3 ha. Afgrænsningen er vist på kortbilag 1.
Lokalplanområdet ejes af slagteriet, som købte ejendomme i forbindelse med,
at der blev anlagt en adgangsvej direkte fra Tørskindvej til slagteriet. Indenfor
planområdet ligger en eksisterende gård med eksisterende beplantning samt
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Figur 1. Planområdets afgrænsning vist med rød farve. (Indeholder data fra SDFE)
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REDEGØRELSE

marker. Derudover ligger den anlagte adgangsvej med tilhørende beplantet
vold indenfor planområdet. Vejen vil blive fastholdt som adgangsvej til slagteriet.
Umiddelbart sydøst for lokalplanområdet ligger det eksisterende slagteri. Nord
for planområdet ligger landbrugsarealer, og nord herfor løber motortrafikvejen
Vandelvej med afkørsler til og fra Tørskindvej.
Vest for planområdet ligger Tørskindvej og sydvest for planområdet ligger St.
Lihme By med boliger og erhverv.
Med lokalplanen vil hele lokalplanområdet blive overført til byzone. Arealet
med adgangsvejen samt et mindre areal ved slagteriet ligger allerede i byzone.
Eksisterende forhold kan ses på kortbilag 2.

lokalplanens indhold

Anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for at udvide det eksisterende slagteri med bygninger til lager, forarbejdning og vaskehal, samt mulighed for anlæg af parkeringsarealer og regnvandsbassin i tilknytning til det eksisterende slagteri.
Udvidelsens placering på den samlede ejendom skyldes det nødvendige og
naturlige produktionsflow gennem virksomheden, med slagtning i de østlige bygninger, og videre gennem bygningerne med øvrige funktioner, til de
vestlige bygninger med forædling, pakning og eventuel nedfrysning. Desuden
placeres vaskehal og parkering længst væk fra boliger.
Med vedtagelse af lokalplanen vil hele arealet blive overført til byzone. Arealet med adgangsvejen samt et mindre areal ved slagteriet ligger allerede i
byzone.
Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder og er zoneret, så delområder med
den højeste miljøklasse ligger længst væk fra St. Lihme By. Det nordligste
delområde nord for det eksisterende slagteri giver mulighed for virksomheder
op til miljøklasse 6. Her kan en ny vaskehal og parkeringspladser etableres.
I delområdet vest for slagteriet tillades op til miljøklasse 5. Indenfor dette
delområde kan bygninger til lager og forarbejdning opføres. Delområdet ved
Tørskindvej udlægges til grønt område med mulighed for regnvandsbassin og
støjvold.

Udstykning og bebyggelse
Indenfor lokalplanområdet kan der ikke foretages udstykning, men der kan
ske arealoverførsler og sammenlægning af matrikler. Der kan tillige ske arealoverførsler og sammenlægninger på tværs af lokalplanområdet og det tilhørende område i lokalplan nr. 1168.
Indenfor lokalplanområdet må der opføres bebyggelse. Placeringen af bebyggelsen vil sikre en sammenhængende produktionslinje for slagteriet samtidig
med, at de nye bygninger vil virke støjafskærmende. Erhvervsbebyggelse må
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dog ikke opføres i delområde 3 samt i de områder, der jf. kortbilag 3 er udlagt
til adgangsvej, beplantning og støjvolde.
For delområde 1 og 2 fastlægger lokalplanen en maksimal bygningshøjde på
10 m, dog kan enkelte bygningsdele og tekniske anlæg være op til 13 m. Den
maksimal bebyggelsesprocent er 35 for delområde 1 og 50 for delområde 2.
Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser, der vedrører farve- og materialevalg i forhold til bygningerne. Der stilles krav om at bygningstage skal
fremstå i mørke dæmpede farver, ligesom der er bestemmelser om bygningernes farver. Formålet med disse bestemmelser, samt bestemmelser om omkransende beplantning i form af beplantede støjvolde og beplantninger er at
begrænse bygningernes visuelle påvirkning af landskabet og omkringliggende
bebyggelse.
I forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg er der udarbejdet en miljøvurdering med bl.a. visualiseringer af byggeriet.
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der stiller krav til belysning af bygninger, arbejdsarealer, parkeringsarealer og vejarealer. Belysning skal være ensartet og sammenhængende, og der skal via placering, orientering, afskærmning og valg af lyskilder sikres, at der ikke sker en væsentlig lyspåvirkning af
omkringboende.

Vej-, sti- og parkeringsforhold
Den nuværende gård indenfor planområdet vejbetjenes fra St. Lihme Møllevej. Med vedtagelse af lokalplanen, vil planområdet udelukkende blive vejbetjent fra Tørskindvej ad den allerede anlagte adgangsvej til det eksisterende
tilgrænsende slagteri. Adgangsvejen fremgår af kortbilag 3.
Der skal etableres støjafskærmende foranstaltninger, så støj fra virksomhedens drift, herunder støj fra transport, ikke overskrider støjgrænserne.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af parkeringsarealer til virksomheden indenfor planområdet.

Figur 2. Adgangsvej. Vejbetjening fra Tørskindvej (Copyright Cowi A/S)
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Ubebyggede arealer
Støjvolden syd for adgangsvejen skal være beplantet, og der skal anlægges et
beplantningsbælte i den østligste del af planområdet.
Der skal tillige etableres beplantning langs den nordlige del af lokalplanområdet. Såfremt der anlægges et beplantningsbælte udenfor planområdet, langs
Tørskindvej, videre langs afkørsel til Vandelvej og videre langs Vandelvej, kan
beplantningen i lokalplanområdets nordlige del bestå af enkeltstående træer. Et beplantningsbælte ved/langs vejene vil skulle sikres med tinglysning.
Etableres beplantningsbæltet ved/langs vejene ikke, skal beplantningen i den
nordlige del af planområdet bestå af et plantebælte på minimum 5 meter, bestående af både træer og buske, der giver en tæt læhegnskarakter.
Den sydlige og vestlige del af delområde 2 er udlagt til grønt område med
mulighed for etablering af regnvandsbassin. Den eksisterende beplantning i
den sydligste del af delområde 2 skal i videst mulige omfang bevares, og dertil
stilles krav om supplerende afskærmende og slørende beplantning i form af
træer og buske. Indenfor området kan eventuelt etableres brandvej.
Tilsvarende er delområde 3 udlagt til grønt område med mulighed for etablering af regnvandsbassin. Der kan ikke opføres bebyggelse indenfor delområdet. Formålet med delområdet er at sikre, at der fortsat er tale om en grøn
ankomst til St. Lihme, hvor erhvervsbebyggelsen er trukket væk fra Tørskindvej og i øvrigt afskærmes med beplantning.
Den beplantede vold vil sammen med den øvrige beplantning fungere som en
visuel afskærmning og visuel afrunding i forhold til det åbne land generelt,
men også i forhold til det omkringliggende byområde.
Mellem delområde 2 og 3 findes et eksisterende beskyttet dige. Lokalplanen
fastlægger en beskyttelsesafstand på 5 meter på hver side af det beskyttede
dige. Digets placering fremgår af kortbilag 2 og 3.

Figur 3. Grønt område mod Tørskindvej (delområde 3 i lokalplanen) (Copyright Cowi A/S)
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forhold til anden planlægning og lovgivning

Natura 2000-område og bilag IV-arter
Habitatdirektivet
Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer
dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at det
kan udelukkes, at lokalplanen vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngleeller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Planområdet ligger ca. 3,5 km fra det nærmeste Natura 2000 område Egtved
Ådal (H238) og ca. 4,5 km sydvest for Øvre Grejs Ådal (H70). Det kan udelukkes, at det nye planområde vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura
2000-områder og udpegningsgrundlag herfor. Planområdet ligger med flere
kilometers afstand til nærmeste Natura 2000-område, og udledning af kvælstof fra planområdet og det eksisterende slagteri tilsammen vil ikke blive forøget væsentligt. Endelig vil overfladevand fra planområdet blive ledt til det eksisterende regnvandsbassin ved det tilgrænsende slagteri. Bassinet udvides.
Udledningen fra bassinet fastholdes til 5 l/s, som for det eksisterende slagteri.

Museumsloven
Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens kapitel 8. Findes der
under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang
det berører fortidsmindet, og det skal straks anmeldes til VejleMuseerne.
VejleMuseerne har oplyst, at en lille del af arealet blev undersøgt i forbindelse
med anlæg af vej gennem området. Her fremkom enkelte spor fra oldtiden.
Det kan ikke udelukkes, at der uden for den nuværende landsby kan findes
spor efter tidligere og hidtil ukendt bebyggelse fra oldtid eller middelalder.
Derfor anbefaler VejleMuseerne, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse i god tid inden anlægsarbejdet. Herved kan det klarlægges, om der
findes fortidsminder på arealet inden byggeriet går i gang.
Diger
Diger i landzone er beskyttet efter museumslovens § 29a. Det betyder, at der
ikke må ændres i digets tilstand, og at diget ikke må fjernes. Diget må ikke
beskadiges eller beplantes eller gentilplantes, før der er givet dispensation
fra kommunen. Når et dige overføres til byzone, er det fremover beskyttet
af lokalplanen. Efterfølgende ændringer af diget i lokalplanområdet kræver
dispensation fra lokalplanen.
I den sydvestlige del af lokalplanområdet findes et beskyttet dige. Den nordlige del af diget overføres fra landzone til byzone, mens den sydlige del af
diget ligger i lokalplangrænsen mellem landzone og byzone. Diger på kanten
af byzone/landzone er i landzone, og derfor beskyttet af museumsloven. Diget
vil således fremover både være beskyttet af museumsloven, og af bestemmelser i lokalplanen, der beskytter og respekterer diget.
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Landbrugsloven og jordbrugsmæssige arealinteresser
Der er landbrugspligt på matr.nr. 20d, 19c, og 8a Lihme By, Nørup. Inden realisering af lokalplanen forudsættes det, at landbrugspligten ophæves jævnfør
landbrugsloven.
Når landbrugsjord skal overgå til bymæssige formål, skal det sikres, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end nødvendigt, og der skal sikres
en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse, så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.
Den eksisterende virksomhed indenfor den gældende lokalplan nr. 1168 har
snart opbrugt byggemulighederne indenfor lokalplanen. Formålet med lokalplan nr. 1345 er at udlægge et afgrænset areal, og give mulighed for at den
eksisterende virksomhed kan udvide virksomheden med bygninger til forædling, lager, vaskehal og til parkeringsarealer.
Den nordøstligste del af planområdet ligger indenfor et område, som i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Arealet indenfor udpegningen er på nuværende tidspunkt landbrugsareal, tilhørende
landbrugsbygningerne, som også bliver omfattet af planområdet. Arealet ligger mellem Vandelvej og en eksisterende erhvervsramme og lokalplan. Arealet grænser op til erhvervsrammen/lokalplanen. Det vurderes ikke at være en
væsentlig påvirkning af udpegningen, da arealet i forvejen arronderingsmæssigt ligger delvist afskåret pga. både motortrafikvej og adgangsvej.
Det er undersøgt, om der i eller i nærheden af lokalplanområdet er registreret
landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold over 75 dyreenheder. I nærheden af
lokalplanområdet ligger 2 ophørte erhvervsmæssige husdyrbrug, som endnu
ikke er reelt ophørt ift. lovgivningen. Det er Tørskindvej 22 og Tørskindvej 38.
Da der endnu ikke er gået 3 år fra deres ophør, vil de stadig kunne genopstarte. Husdyrbrugene er i dag allerede begrænset af den eksisterende byzone.
Med lokalplanen overføres planområdet til byzone, men lokalplanen vil ikke
medføre, at byzonen kommer tættere på, og de ændrings- eller udvidelsesmuligheder husdyrbrugene måtte have, er begrænset af den eksisterende
byzone.

Kommuneplan 2021-2033
Hovedstruktur
Det er en retningslinje i kommuneplanen, at nye erhvervsarealer skal udlægges på baggrund af samlede overvejelser om den fremtidige erhvervsstruktur.
Bymidterne skal fastholdes som attraktive erhvervsområder for service- og
kontorerhverv. Erhvervsarealer i umiddelbar tilknytning til motorveje og det
øvrige overordnede vejnet skal primært forbeholdes transporttunge virksomheder. Ved lokalisering skal der tages hensyn til omgivelserne miljømæssigt
og visuelt.
Af kommuneplanens retningslinjer for arealer til byudvikling fremgår det, at
der skal skabes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by
og land. Nye arealudlæg skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter. Der skal ved valg af konkrete
byvækstområder tages hensyn til landbrugsejendommenes arronderingsforhold, således at der i videst mulige omfang undgås indgreb i en i forvejen
hensigtsmæssig arrondering af landbrugsejendomme.
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I områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal
landbrugets udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.
Trekantområdet skal fortsat være Vestdanmarks vigtigste vækstcenter. Samspillet mellem bosætning, arbejdspladser og uddannelsesmuligheder skal
øges via en stærk lokaliseringspolitik, som skal gøre det attraktivt for virksomheder og borgere at komme til området. Der er plads til alle typer virksomheder, men særligt industrien er en stærk driver i Trekantområdet. Her
er flere industriarbejdspladser end i Danmarks tre største byer tilsammen, og
virksomhederne klarer sig bedre end produktionsvirksomheder andre steder i
landet. En af hovedforklaringerne er, at produktionsvirksomhederne har fokus
på specialiserede produkter i høj kvalitet. Trekantområdets velstand og udvikling hænger også sammen med vidensniveau og menneskelige kompetencer.
I videnøkonomien er kreativitet og evnen til at omsætte viden, til produkter
og ydelser, blandt de væsentligste konkurrenceparametre. Forskellige typer
virksomheder betyder, at kommunerne skal kunne tilbyde forskellige typer af
områder til erhvervsvirksomheder. Planlægningen af erhvervsområderne og
deres omgivelser skal tilpasses, så de lever op til virksomhedernes lokaliseringsbehov og er i god sammenhæng med resten af byen.
Lokalplan og kommuneplantillæg (se efterfølgende afsnit) danner det planmæssige grundlag for at den eksisterende virksomhed, et slagteri, kan gennemføre en ønsket udvidelse af virksomheden med bygninger til lager, forarbejdning og vaskehal, samt anlæg af parkeringsarealer og regnvandsbassin i
tilknytning til det eksisterende slagteri.
Udvidelsens placering på den samlede ejendom skyldes det naturlige produktionsflow gennem virksomheden, med slagtning i de østlige bygninger, og
videre gennem bygningerne med øvrige funktioner, til de vestlige bygninger
med forædling, pakning og eventuel nedfrysning.
Der er tale om en transporttung virksomhed, og erhvervsarealet udlægges
i nær tilknytning til det overordnede vejnet med motortrafikvejen Vandelvej
mod nord. Erhvervsarealet er placeret i udkanten af St. Lihme, med en eksisterende adgangsvej fra Tørskindvej direkte til virksomheden. En adgangsvej,
der blev anlagt for sikre en reduktion af trafikken gennem St. Lihme By. Med
planlægningen for erhvervsarealet er der stillet krav om, at miljøgrænseværdier overholdes, samt krav om afskærmende beplantning, som vil blive overgang til det åbne land.
En del af lokalplanområdet ligger indenfor et særligt værdifuldt landbrugsområde, men lokalplanen vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af udpegningen, da området i forvejen arronderingsmæssigt ligger delvist afskåret
pga. både motortrafikvej og adgangsvej. Desuden vil lokalplanen ikke medføre at byzonen kommer tættere på husdyrbrug, og de er i forvejen begrænset
af byzone.
Rammer
En del af lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 17.E.3, der indeholder det eksisterende slagteri, samt adgangsvejen hertil. Rammens anvendelse er erhverv. Status er byzone. Bebyggelsesprocent er 35 beregnet ud
fra området som helhed. Bebyggelse må opføres i op til 10 meter, dog kan
enkelte bygningsdele og tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift og er søgt indarbejdet som en del af bebyggelsen, etableres i op
til 13 meters højde. Der kan opføres en skorsten på maksimalt 70 meter.
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Miljøklassen er minimum 4 og maksimum 6. Områdets anvendelse fastlægges
til erhvervsformål i op til miljøklasse 6, såsom slagteri, lager, transportvirksomhed, håndværkervirksomhed eller forarbejdningsvirksomhed i forhold til
fødevarer. Den eksisterende bolig på matr.nr. 8a Lihme By, Nørup med have
kan fortsat anvendes til bolig for indehaver, bestyrer eller anden person med
lignende tilknytning til virksomheden. Der kan enten i dette rammeområde eller i rammeområde 17.BE.1 etableres en mindre butik på maksimalt 200 m² til
salg af virksomhedens egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler. Vedrørende Miljø er anført, at ved statens seneste kortlægning
i forhold til grundvand, er en del af planområdet blevet kortlagt som OSD,
NFI og indvindingsopland til St. Lihme Vandværk. Lokalplaner skal derfor indeholde bestemmelser, der medvirker til at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Den specifikke anvendelse er erhvervsområde, transport- og
logistikvirksomheder.
Rammeområde 17.E.3 giver mulighed for den allerede etablerede adgangsvej.
Den nye lokalplan er i overensstemmelse med den eksisterende ramme.
Tillæg nr. 4
Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med et nyudlæg af areal til byudvikling, der giver mulighed for bygninger til lager og forarbejdning i forlængelse af det eksisterende slagteri i St. Lihme. Der udlægges 2 nye rammeområder. Miljøklassen for det nordlige rammeområde er 1-6, og den maksimale
bebyggelsesprocent er 35. For det sydlige rammeområde er miljøklassen 1-5,
og den maksimale bebyggelsesprocent er 50. For begge rammeområder er
den maksimal bygningshøjde 10 meter, med mulighed for enkelte bygningsdele og tekniske anlæg i op til 13 meters højde.

Lokalplan
Lokalplanen dækker et område, som delvis er omfattet af lokalplan nr. 1168,
der er det planmæssige grundlag for den eksisterende virksomhed (slagteri).
Ved endelig vedtagelse af aktuelle lokalplan nr. 1345 ophæves den del af
lokalplan nr. 1168, der ligger inden for det område, som lokalplan nr. 1345
dækker. Relevante bestemmelser fra lokalplan nr. 1168 overføres til lokalplan
nr. 1345.
Lokalplan nr. 1345 udarbejdes for at give et planmæssigt grundlag for en
udbygning af det eksisterende tilgrænsende slagteri, en udvidelse med bl.a.
bygninger til lager, forarbejdning og vaskehal.

Servitutter
Det er ejers ansvar at sikre, at der ikke findes tinglyste servitutter, der har
betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Ikke alle rør, ledninger og kabler er
tinglyst, og det anbefales, at alle relevante forsyningsselskaber kontaktes,
inden jordarbejdet påbegyndes.
Der er tinglyst en række servitutter på de matrikler, lokalplanområdet dækker.
Nogle af servitutterne kan aflyses, idet de ikke er aktuelle. Andre servitutter
vedrørende forsynings- og afløbsledninger skal respekteres i forbindelse med
opførelse af byggeri/anlæg/beplantning. Udgifter til eventuel flytning vil skulle
afholdes af bygherre.
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Arkitekturpolitik
Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinjer. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelt og arkitektonisk sammenhængende forløb
mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre området en højere arkitektonisk kvalitet.
Det er arkitekturpolitikkens mål at opnå visuel forskønnelse i erhvervsområder. Det gælder både bygningernes arkitektur, de udendørs anlæg og omgivelserne. Erhvervsområderne skal desuden kunne tilfredsstille de krav, som
mange moderne virksomheder og institutioner stiller til placering, miljø og
landskabelige omgivelser.
Lokalplanen forholder sig til arkitekturpolitikken ved at indeholde bestemmelser om bygningsfarver, ligesom lokalplanen stiller krav om beplantning. Beplantningen skal både have funktion af afskærmning, og skal samtidig fungere
som begrønning mod byen og det åbne land.

Bæredygtighed og klima
Den bæredygtige byudvikling opnås blandt andet ved at spare på arealerne
og fokusere på kvalitet. Eksisterende byområder kan genanvendes og udnytte
kollektiv trafik og kollektiv forsyning bedre. Det betyder også, at den del af
byudviklingen, som foregår i endnu ubebyggede områder, skal foregå med
ressourcebevidsthed og tage hensyn til arealforbruget, vandmiljøet og klimaforandringerne.
Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO2.
Med lokalplanen gives mulighed for at en eksisterende virksomhed etablerer
en sammenhængende produktion, hvilket vil kunne bidrage til mindre transport mellem de enkelte delprocesser.

Oversvømmelse og erosion
Lokalplanområdet skal tilpasses klimaændringerne og de forventede konsekvenser af en langsigtet klimaændring imødegås.
Risikoen for oversvømmelse er vurderet nærmere i forhold til hvorvidt og i
hvilket omfang, det er nødvendigt at sikre den bebyggelse eller anvendelse, som lokalplanen muliggør, imod skader fra oversvømmelse. Eventuelle
bestemmelser om afværgeforanstaltninger skal fastsættes under hensyn til
oversvømmelsens karakter og udbredelse samt sårbarheden af den planlagte
anvendelse.
Afledning af vand fra det aktuelle område, vil ikke give udfordringer til det
vandsystem vandet tilledes. Der er udarbejdet er vandhåndteringsplan, hvor
der indgår et eksisterende bassin, en grøft og et supplerende bassin. Disse er
indarbejdet i lokalplanen.
Håndtering af tag- og overfladevand
I nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand håndteres
tættest muligt på kilden. Overfladevand fra planområdet, vil ligesom overfladevand fra den eksisterende virksomhed blive ledt til eksisterende regnvandsbassin. Lokalplanen giver også mulighed for en supplerede grøft og et
supplerende bassin.
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Tilgængelighed
I byens udvikling skal der arbejdes for, at tilgængeligheden øges til grønne
områder og naturmiljøer. Der tilstræbes gode stiforbindelser mellem områderne, så det er motiverende at gå eller cykle. Mere fysisk bevægelse skal opnås
gennem sammenhængende planlægning og tilgængelighed for alle borgergrupper.
Bygningers tilgængelighed reguleres via bygningsreglementet.
Der er cykelsti til planområdet via Tørskindvej.

Forsyning
Vand
Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk. Hele planområdet forsynes således med vand fra
områdets lokale, almene vandforsyning, St. Lihme Vandværk. Dette vil også
være tilfældet efter en udvidelse af det tilgrænsende slagteri.
Varme
Blokvarmecentraler har jævnfør varmeforsyningsloven pligt til at aftage kollektiv varme.
Der er forbud mod at etablere elopvarmning (rumopvarmning og varmt brugsvand) i eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til
kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke for lavenergibebyggelse.
Der er ikke kollektiv varmeforsyning indenfor planområdet. Der er kollektiv
varmeforsyning i nærliggende områder.
Spildevand
For at undgå overbelastning af kloaksystemet og derved mindske risiko for
oversvømmelser må det befæstet areal, dvs. bebyggede og belagte arealer,
på de enkelte grunde ikke overstige den befæstelsesgrad der er fastsat i Vejle
Kommunes Spildevandsplan. Belagte arealer er arealer, der er helt eller delvist uigennemtrængelige for vand.

Miljøforhold
Jordforurening
En mindre del af planområdet er undtaget af områdeklassificeringen. Den
øvrige del af planområdet er beliggende i landzone og er ikke kortlagt jævnfør jordforureningsloven. Her er der ikke krav til analyser i forbindelse med
bortskaffelse af jord.
Støj, lugt, støv og luftforurening
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt
for området. Lokalplanen giver mulighed for, at det eksisterende tilgrænsende
slagteri kan udvide med bl.a. bygninger til lager, forarbejdning og vaskehal
samt p-pladser. Der gives mulighed for støjvold ligesom bygninger indgår som
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støjafskærmning. Transport til og fra den samlede virksomhed, vil som hidtil
foregå fra Tørskindvej, ad virksomhedes adgangsvej, og antal transporter vil
være uændrede ift det allerede godkendte til det eksisterende slagteri. Der
er gennemført støjberegninger, der medtager støjkilder, og fastlægger, at den
samlede virksomhed med den ønskede udvidelse kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Der er gennemført en gennemgang og analyse af mulige lugtemissioner fra
de anvendelser, der vil kunne etableres indenfor lokalplan nr. 1345. Der vurderes, at emissioner fra planområdet, herunder bygninger, afkast, affald samt
fra diffuse lugtemissioner vil være helt ubetydelige. Der vil fortrinsvis være
tale om anvendelser, der foregår inde i bygninger.
Drikkevand
Der er almindelige drikkevandsinteresser i den vestlige del af planområdet.
Den østlige del af planområdet ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, og som er nitratfølsomt indvindingsområde og indvindingsopland til St. Lihme Vandværk. Det eksisterende tilgrænsende slagteri, der
ønsker at udvide virksomheden, ligger også delvist inden for grundvandsinteresserne. I forhold til det eksisterende slagteri er stillet en række betingelser
der sikrer, at virksomheden ikke udgør en risiko for St. Lihme Vandværks
indvinding. I forbindelse med udlæg af nye rammer i kommuneplantillægget
udarbejdes der et tillæg til grundvandsredegørelsen fra 2015. Forholdet vedrørende drikkevandsinteresser belyses og vurderes i miljøvurderingen, og det
angives en række krav til sikring af grundvandet. Kravene, der omhandler
fysiske anlæg, indgår som bestemmelser i lokalplanen.
Risikovirksomhed
Lokalplan og kommuneplantillæg giver mulighed for udvidelse af det eksisterende tilgrænsende slagteri. Udvidelsen medfører ikke, at virksomheden
omfattes af risikobekendtgørelsen.

miljøscreening af lokalplanforslaget
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) vurderet, at lokalplan nr. 1345 og kommuneplantillæg nr. 4 er omfattet af lovens bilag 2, punkt 13a, jf. punkt 7f,
samt at der skal gennemføres en miljøvurdering efter lovens § 8, stk, 1.
Følgende emner indgår i miljøvurderingen:
- Visuelle forhold, Planområdet og miljøklasser samt Grundvand.
Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres
omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes
forhold mellem disse faktorer.
En række emner vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet.
De er derfor ikke medtaget i miljøvurderingen. Det er på baggrund af følgende
vurderet, at disse emner ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet:
Støj, lugt, risiko mm: Planområdet vejbetjenes som det eksisterende tilgræn-
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sende slagteri fra Tørskindvej ad adgangsvejen. Planområdet er opdelt i 3
delområder, hvor delområdet med den højeste miljøklasse ligger længst væk
fra St. Lihme By. Op til miljøklasse 6 mod nord, og op til miljøklasse 5 vest
for slagteriet. Delområdet ved Tørskindvej udlægges til grønt område, regnvandsbassin og støjvold. Støjberegninger viser, at den samlede virksomhed
kan overholde støjgrænser. Det fremgår tillige af støjberegningerne, at planområdet ikke vil medføre en produktionsudvidelse og deraf følgende mere trafik, hvorfor trafikale forhold fremadrettet vil være som ved det eksisterende
slagteri. Der gives mulighed for at udvide slagteriet med ny vaskehal samt lager- og forædlingsbygning. Emissioner fra bygninger, afkast, affald og diffuse
lugtemissioner vurderes at være helt ubetydelige. Transport af grise/affald vil
foregå som hidtil ad adgangsvejen, og antal transporter vil være uændrede ift
det allerede godkendte til slagteriet. Planerne giver mulighed for udvidelse af
slagteriet, men medfører ikke at slagteriet omfattes af risikobekendtgørelsen.
Vand, natur, dige, fortidsminder: Udvidelse af virksomheden vil give mere
overfladevand fra tage og befæstede arealer. Vandet ledes til slagteriets eksisterende regnvandsbassin, som udvides. Den gældende lokalplan 1168 kan
rumme dette, og planerne giver derfor ikke ændringer. Via et neddroslet afløb
fastholdes den maksimale vandmængde i den videre afledning. Der sker derfor ikke ændringer, der giver væsentlige miljøkonsekvenser. Planområdet ligger ca. 3,5 km fra det nærmeste Natura 2000-område. Der er ikke kendskab
til bilag IV arter inden for planområdet, ligesom der heller ikke vurderes at
være potentielle yngle- eller rasteområder. Indenfor planområdet er ikke § 3
beskyttet natur. Indenfor den tilgrænsende lokalplan er to § 3 søer, hvoraf den
ene er regnvandsbassin. Det kan udelukkes, at Natura 2000-områder, bilag IV
arter og § 3 områder vil blive påvirket af det nye planområde. Vurderingen er
baseret på, at planområdet ligger med flere kilometers afstand til nærmeste
Natura 2000-område. Derudover vil udledning af kvælstof fra planområdet og
slagteriet tilsammen ikke blive forøget væsentligt. Det kan udelukkes, at udledningen vil medføre påvirkning af vådområderne i Egtved Ådal og de marine
naturtyper i Vejle Fjord. I den vestlige del af planområdet findes et beskyttet
dige. Planerne respekterer diget. VejleMuseerne har tidligere fundet spor fra
oldtiden i området, hvorfor der anbefales en arkæologisk forundersøgelse.
Landbrug og skygge: En del af området er særligt værdifuldt landbrugsområde. Der vurderes ikke at komme en væsentlig påvirkning, da arealet i forvejen
arronderingsmæssigt ligger delvis afskåret af veje. Planerne vurderes ikke at
give en væsentlig påvirkning for de nærliggende landbrug, da de i forvejen er
begrænset af byzonearealer ift udvidelse/ændringer. Planer giver mulighed for
bygninger med en højde på op til 10 meter, med mulighed for tekniske anlæg
mv i højere højde. Planområdet ligger nord/nordøst for byen og slagteriet. Der
forventes ikke væsentlige skyggepåvirkninger. Lokalplanen sikrer, at belysning vil blive afskærmet, så det rettes væk fra omkringboende.
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Lokalplan nr. 1345
Erhvervsområde ved Vandelvej og Tørskindvej, St. Lihme
Efter lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål
Lokalplanens formål er
•

at udlægge planområdet til erhverv i op til miljøklasse 6,

•

at zonere planområdet, så delområdet med højeste miljøklasse udlægges mod nord,

•

at overføre dele af planområdet fra landzone til byzone,

•

at give mulighed for støjmæssig og visuel afskærmning af virksomheden, og

•

at sikre et grønt område ved Tørskindvej.

§ 2 Område og zonestatus
2.1
Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af
matr.nr. 20d, 19c, 8a og 7000h Lihme By, Nørup. Lokalplanen omfatter også
alle parceller, der efter den 09.11.2021 udstykkes inden for lokalplanområdet.
2.2
En del af planområdet blev med lokalplan nr. 1168 overført til byzone. Den
resterende del af planområdet, der er beliggende i landzone, overføres fra
landzone til byzone ved Byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanen.
Således overføres en del af matr.nr. 20d, 19c og 7000h Lihme By, Nørup fra
landzone til byzone.
2.3
Lokalområdet opdeles som vist på kortbilag 1 i følgende delområder: 1, 2
og 3.

§ 3 Anvendelse
3.1
Delområde 1 må kun anvendes til erhvervsformål op til miljøklasse 6, såsom
vaskehal, lager, forædling, parkering og adgangsvej til slagterivirksomhed
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eller forarbejdningsvirksomhed i forhold til fødevarer. Der kan desuden anlægges regnvandsbassin til håndtering af overfladevand samt etableres støjafskærmning og beplantning.
3.2
Delområde 2 må kun anvendes til erhvervsformål op til miljøklasse 5, såsom
forædling og lager til slagterivirksomhed eller forarbejdningsvirksomhed i
forhold til fødevarer. Der kan desuden anlægges regnvandsbassin til håndtering af overfladevand samt etableres støjafskærmning og beplantning.
3.3
Delområde 3 må kun anvendes til grønt område med støjvold, regnvandsbassin og beplantning.
3.4
Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. Såfremt der etableres tekniske bygninger/anlæg i delområde 3, skal disse indpasses eller
afskærmes i det grønne område.

§ 4 Udstykning
4.1
Indenfor lokalplanområdet kan der ikke foretages udstykning, men der kan
ske arealoverførsler og sammenlægning af matrikler. Der kan tillige ske arealoverførsler og sammenlægninger på tværs af lokalplanområdet og det tilhørende område i lokalplan nr. 1168.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Tørskindvej via adgangsvejen,
som vist på kortbilag 3.
5.2
Der skal udlægges parkering svarende til 1 p-plads pr. 100 m² erhverv.
5.3
Inden for område med særlige grundvandsinteresser (OSD og NFI, se kortbilag 2) skal kørselsarealer, parkeringsarealer og arealer, hvor der opbevares
eller håndteres olie og kemikalier etableres med tæt belægning med fald
mod afløb, hvor der sker en kontrolleret afledning.
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§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
Delområde 1
6.1
Bebyggelsesprocent for delområde 1 må ikke overstige 35.
6.2
Bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 10 meter, dog kan enkelte bygningsdele og tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens
drift, og er søgt indarbejdet som en del af bebyggelsen, etableres i op til 13
meters højde.
6.3
Indenfor delområde 1 må der opføres bebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres i de områder, der jf. kortbilag 3 er udlagt til plantebælte, enkeltstående
træer/plantebælte, beplantet støjvold og adgangsvej.
Delområde 2
6.4
Bebyggelsesprocent for delområde 2 må ikke overstige 50.
6.5
Bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 10 meter, dog kan enkelte bygningsdele og tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens
drift, og er søgt indarbejdet som en del af bebyggelsen, etableres i op til 13
meters højde.
6.6
Indenfor delområde 2 må der opføres bebyggelse. Bebyggelse må dog ikke
opføres i de områder, der jf. kortbilag 3 er udlagt til grønt område med evt
regnvandsbassin, samt støjvold, og der må i en afstand af 5 meter fra det
beskyttede dige ikke opføres anlæg eller bebyggelse.
Delområde 3
6.7
Der kan ikke opføres bebyggelse indenfor delområde 3.
Generelt
6.8
Udnyttelsen af lokalplanområdet kan kun ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, lugt og støv.
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§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1
Bygningsfacader skal fremstå i blank (ubehandlet) mur, beton, metal, tegl,
pudset, vandskuret eller træ. Facadernes materialer skal fremstå med mørkere farver i grå toner.
7.2
Mindre bygninger skal farvemæssigt fremtræde i overensstemmelse med
hovedbygningen.
7.3
Udvendige tekniske installationer skal i videst muligt omfang indgå som afskærmende arkitektoniske elementer i bebyggelsen.
7.4
Tage på bygninger skal fremstå i mørke dæmpede farver, fra gråt til sort.
7.5
Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må
højst have glanstrin 30. Vinduer og lignende er undtaget.
7.6
Der må opsættes ét henvisningsskilt til virksomheden ved Tørskindvej. Skiltet må ikke opsættes på støjvolden, og det må maximalt være 0,5 m².
Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de normalt
benyttede farver. Skiltet må ikke være belyst/oplyst, retroreflekterende eller
bevægeligt, ligesom der ikke i reklame øjemed må anbringes genstande,
flag el. lign i tilknytning til skiltet.
7.7
Der må opsættes ét skilt på bygningerne. Skiltet må ikke gå ud over eller op
over bygningsfacaden. Skiltet skal tilpasses bygningens størrelse.
7.8
Belysning skal være ensartet og sammenhængende på bygninger, arbejdsarealer, parkeringsarealer og vejarealer. Såfremt der etableres vinduer mod
syd i delområde 2, skal der af hensyn til naboer (lyshensyn), opsættes film
på vinduer.
7.9
Det skal ved placering, orientering, afskærmning og valg af lyskilder sikres,
at der ikke sker en væsentlig lyspåvirkning af omkringboende.
7.10
Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra
veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.
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7.11
Solceller kan integreres i selve taget og facaden eller opsættes ovenpå taget
og facaden. Solceller skal tilpasses taget eller facaden arkitektonisk. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme
farve, de skal opsættes i en firkant og med samme hældning som taget.
Solceller kan opsættes på flade tage, hvis stativet ikke er synligt. Afskærmning af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer.
7.12
Der må ikke opsættes flagstænger til reklameflagning.

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Der udlægges areal til støjvold på op til 3 meter i højden syd for adgangsvejen, se kortbilag 3. Støjvold skal beplantes med buske og små træer, som
eksempelvis surbær, slåen, rose, sargentæble, hvidtjørn og hvidel.
8.2
Støjafskærmning, kan også erstattes af støjvæg, som skal være begrønnet.
Der må ikke anvendes invasive plantearter.
8.3
Der udlægges areal til enkeltstående træer eller beplantningsbælte langs
den nordlige lokalplangrænse, se kortbilag 3. Bæltet har en bredde på 5
meter. Der kan etableres enkelstående træer, såfremt der tillige etableres
et plantebælte langs Tørskindvej, afkørslen til Vandelvej og langs Vandelvej. Beplantning udenfor planområdet langs veje tinglyses på ejendommen.
Såfremt der ikke etableres plantebælte langs ovennævnte veje, skal der
anlægges et beplantningsbælte i det udlagte bælte i den nordlige del af lokalplanområdet.
Beplantningsbæltet beplantes med eksempelvis slåen, rose, sargentæble,
lind, rødel, eg, poppel, skovfyr. Der må ikke anvendes invasive plantearter.
Enkeltstående træer plantes enkeltstående på række med en vis afstand,
eller som mindre grupper af træer. Der kan plantes eksempelvis poppel, lind
eller eg. Der må ikke anvendes invasive plantearter.
8.4
Der udlægges areal til plantebælte langs det østlige skel, som vist på kortbilag 3. Beplantningsbæltet beplantes med eksempelvis slåen, rose, sargentæble, lind, rødel, eg, poppel, skovfyr. Der må ikke anvendes invasive
plantearter.
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8.5
Der sikres en beskyttelsesafstand på 5 meter på hver side af det beskyttede
dige, der er angivet på kortbilag 3. Diget skal bevares. Det betyder, at diget
ikke må ændres, ved at det fjernes, beplantes eller gentilplantes.
8.6
I den vestlige og sydlige del af planområdet udlægges et areal til grønt område med mulighed for etablering af regnvandsbassiner. I den sydlige del af
delområde 2 skal den eksisterende beplantning i videst mulig omfang bevares, og der skal etableres supplerende afskærmende og slørende beplantning i form af træer og buske. Indenfor området kan eventuelt etableres
brandvej. Der må ikke anvendes invasive plantearter.
8.7
Overfladevand fra de nye bygninger og befæstede arealer ledes til eksisterende regnvandsbassin ved den tilgrænsende eksisterende virksomhed.
Bassinet udvides. Der kan tillige etableres og ledes regnvand til et eventuelt
bassin i delområde 3 samt et eventuelt bassin i den sydlige del af delområde
2. Såfremt der etableres regnvandsbassiner indenfor område med særlige
grundvandsinteresser, disse skal etableres med tæt membran.
8.8
Belysning skal være ensartet og sammenhængende på bygninger, arbejdsarealer, parkeringsarealer og vejarealer.
8.9
Der skal sikres via placering, orientering, afskærmning og valg af lyskilder,
at der ikke sker en væsentlig lyspåvirkning af omkringboende.
8.10
Der må foretages terrænregulering i forbindelse med byggeri, samt anlæg af
støjvolde, veje, parkeringsarealer samt regnvandsbassin(er). Derudover må
der ikke terrænreguleres med mere end +/- 1 meter i forhold til eksisterende
terræn og ikke nærmere end 0,5 meter til skel.
8.11
Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes hustandsmøller/minimøller.
8.12
Solceller kan opsættes på terræn på egen grund, hvis stativet ikke er synligt
fra veje, stier og fællesarealer. Afskærmning skal ske med beplantning eller fast konstruktion. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og
solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet
anlæg.
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8.13
Udnyttelsen af lokalplanområdet kan kun ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, lugt og støv.
8.14
Inden for område med særlige grundvandsinteresser (OSD og NFI) skal kørselsarealer og arealer, hvor der opbevares eller håndteres olie og kemikalier
etableres med tæt belægning med fald mod afløb, hvor der sker en kontrolleret afledning.

§ 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse
9.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret
•

den i § 5 nævnte adgangsvej,

•

de i § 5 nævnte parkeringsarealer,

•

de i § 8 nævnte beplantninger, og

•

den i § 8 nævnte støjvold.

9.2
Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj, lugt og støv er overholdt.

§ 10 Tilladelse fra andre myndigheder
10.1
Udvidelse af virksomheden med bygninger til forarbejdning, lager og vaskehal mv kræver miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen.
10.2
Ophævelse af landbrugspligt, kræver godkendelse efter landbrugsloven.

§ 11 Ophævelse af lokalplaner og aflysning af servitutter
11.1
Lokalplan på en del af matr.nr. 20d Lihme By, Nørup offentliggjort den
18.03.2016 angående bolig- og erhvervsområde, St. Lihme ophæves.
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§ 12 Lokalplanens retsvirkninger
12.1
Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må
ejendomme inden for lokalplanens område ifølge § 18 i Lov om planlægning
kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
12.2
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med
videre, der er indeholdt i planen.
12.3
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.
12.4
Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
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Offentliggørelse af lokalplanforslag nr. 1345 og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 samt tilhørende miljøvurdering
Vejle Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1345 for erhvervsområde ved Vandelvej og Tørskindvej, St. Lihme og tillæg nr. 4 til Vejle
Kommuneplan 2021-2033. Vejle Byråd har vedtaget forslagene på møde
den 15.12.2021.
Brevet her er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere, naboer og andre, der kan have en væsentlig interesse i planen.
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J. nr.: 01.02.05-P16-3-21

Kontaktperson:

Hvad er en lokalplan
En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område
skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan
friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v.,
der er indeholdt i planen.

Helle Thorhauge
Lokaltlf.: 76 81 22 63
Mobil: 24 43 26 69
E-post:HELLT@vejle.dk

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet ligger ved Tørskindvej i St. Lihme, ved det eksisterende
slagteri i St. Lihme, og lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 20d, 19c,
8a og 7000h Lihme By, Nørup.
Lokalplanen giver mulighed for lager og forarbejdning samt parkering, vaskehal og regnvandsbassiner. Den nye hal ønskes af hensyn til flowet i den
eksisterende slagteproduktion placeret vest for og i forlængelse af det eksisterende slagteri. Lokalplanen vil give mulighed for at flytte vaskehallen
længere væk fra eksisterende naboer. Området er i dag landbrugsjord, og der
er derfor udarbejdet en ny lokalplan og kommuneplantillæg. Byggeriet får
en bygningshøjde på ca. 10 m.

Teknik & Miljø - Plan & Energi
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30 Fax:
plan@vejle.dk ꞏ www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14

Lokalplanområdet ligger vest og nord for det eksisterende slagteri og er ca. 63.000 m² stort. I
planområdet ligger en eksisterende gård med marker. Slagteriet opkøbte gården i forbindelse
med, at der blev anlagt en adgangsvej direkte fra Tørskindvej til slagteriet. Udvidelsen af
slagteriet med forarbejdning vil blive vejbetjent fra denne adgangsvej.
Lokalplanen sikrer afskærmende beplantning både i forhold til eksisterende boliger og mod
det åbne land. For at bibeholde en grøn ankomst til St. Lihme, friholdes der et areal, der i
planlægningen udlægges som grønt areal.

Figur 1: Illustration af fremtidig udnyttelse af lokalplanområdet

Kommuneplantillæggets indhold
Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, da planområdet omfatter et areal, der ikke er inddraget i kommuneplanen i forvejen.
Miljøvurdering
Der er foretaget vurdering af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planerne kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, på
en række punkter, og planerne er derfor miljøvurderet. Miljørapporten er i høring sammen
med lokalplanforslag og tillæg.
Her kan du se forslagene
Kommunens hjemmeside www.vejle.dk/hoeringer fra den 20.12.2021, i Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på Borgerservicecenter Vejle samt på bibliotekerne i Vejle,

Give, Egtved, Børkop og Jelling. Planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø,
Kirketorvet 22.
Høringsperiode
Offentlig høring i 8 uger fra mandag den 20.12.2021 med høringsfrist mandag den 14.02.2022
kl. 15.00. Derefter tager byrådet endelig stilling til forslagene. Du kan sende idéer og kommentarer til forslagene inden høringsperiodens udløb til e-mail: plan@vejle.dk eller Teknik &
Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Lokalplanforslagets foreløbige retsvirkning
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges
eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.
Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Helle Thorhauge
Byplanlægger, landinspektør
Plan & Energi, Vejle Kommune

Sådan behandler Vejle Kommune personoplysninger om dig

Så

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger
om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk, CVR-nr.: 29 18 99 00
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
På mail: dpo.vejle@bechbruun.com
På telefon: 72 27 30 02
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle
Pr. brev:
DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 3853 8071
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 Høringer af forslag til lokalplan, ansøgning om dispensation og ansøgning om landzonetilladelse.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 Lov om planlægning (planloven) Nr. 388 af 6. juni 1991, § 20, § 26, § 35, stk. 4
 Databeskyttelsesloven § 5, stk. 11
 Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e2
4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
☒ Almindelige personoplysninger
☒ evt. CPR-nummer (alene til brug for journalisering)
Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.

1
2

Lov nr. 502 af 23.05.2018
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:
☒ Nej
☐ Ja
7. Hvor stammer dine personoplysninger fra
Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.
 Vejle Kommune indhenter ikke oplysninger om dig hos andre end dig selv.
8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet
med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.
10. Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til
Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:






Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.
11. Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at
trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.
12. Klagevejledning
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine
personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller
finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

