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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.  Redegø-
relsen 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 be-
stemmelser.

Planproces

02.11.2022 Vedtagelse af forslag i byrådet
21.11.2022 - 21.12.2022 Offentlig høring
08.02.2023 Endelig vedtagelse i byrådet
13.02.2023 Offentliggørelse
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REDEGØRELSE

baggrund og formål

I området ligger idag eksisterende idrætshal, Søndermarkshallen. På grund af 
den store interesse for aktiviteter i idrætshallen er der behov for at udvide. 
Lokalplanen giver derfor mulighed for, at Søndermarkshallen kan udvides med 
en ekstra hal, flere omklædningsrum mv. Samtidig fastlægges områdets an-
vendelse til kultur-, idræts- og fritidsformål.  

I forbindelse med lokalplanen vil parkeringsforholdende i området blive udvi-
det med fokus på, at området fortsat skal fremstå som en hal i skoven med 
gode forbindelser til skole, stadion og naturlegeplads.

eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Sønderskov syd for Vejle bymidte. Inden for områ-
det ligger i dag Søndermarkshallen, parkeringsplads og en hundeskov. 

Mod nord, syd og øst grænser området op til Sønderskov med sine stisystemer 
og mountainbikespor, som leder ud i et varieret terræn i Sønderskoven. I om-
rådet ligger også flere vandreruter, som fører ud i Søndermarken heriblandt 
Kløverstien på 4,7 km, hvis ruten fører ud i Sønderskoven, Mølholmdalen, 
langs med Vejle Fjord og forbi forskellige boligområder. Øst for lokalplanom-
rådet ligger en naturlegeplads med bålsteder og junglesti. Mod vest grænser 
området op mod Søndermarksvej, Søndermarksskolen og SFO. Længere mod 
sydvest ligger Sønder Stadion med forskellige boldbaner. 

REDEGØRELSE

Billede 1: Foto af Søndermarkshallen til højre i billedet. Midtfor ses 
eksisterende parkeringsplads og sammenspillet med Sønderskov til ven-
stre.

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 1,6 ha og ligger i byzone. 
Den eksisterende Søndermarkshal danner rammen om mange forskellige 
aktiviteter og idrætsforeninger. Foreningerne dækker bl.a. fodbold, hånd-
bold, gymnastik, badminton, volleybold, motionsklub med mere. De mange 
ønsker for hallens anvendelse medfører, at hallens kapacitet er fuldt udnyt-
tet, hvorfor der er behov for mere plads for at kunne sikre den fremtidige 
udvikling og efterspørgsel.
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Parkeringsarealet foran Søndermarkshallen bliver benyttet til parkering 
for de mange gæster til hallen, men også de besøgende til hundeskoven, 
naturlegepladsen, vandrestierne og af mountainbikeryttere, der bruger 
pladsen som opstart for deres rute. Der er derfor meget trafik på pladsen 
hver dag.

Afgrænsningen er vist på kortbilag 1.

Eksisterende forhold kan ses på kortbilag 2.

lokalplanens indhold

Anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for, at Søndermarkshallen kan udvides med en 
ekstra hal, flere omklædningsrum mv. Samtidig fastlægges områdets anven-
delse til kultur-, idræts- og fritidsformål. Derved får de mange foreninger og 
brugere af hallen mulighed for flere medlemmer og større udbud af aktiviteter.

Udstykning og bebyggelse
Bygninger skal udformes, så de fremtræder harmoniske i forhold til den eksi-
sterende bygning og i sammenspil med omgivelserne. Den eksisterende Søn-
dermarkshal er opført med blank mur i røde mursten. Detaljer i facaden er 
er udført med enkle facadeplader i lys grå. Taget er opført med tagpap med 
listedækning.  

Matriklen kan ikke udstykkes yderligere.

Billede 2: Søndermarkshallen er opført med røde teglsten mens detaljer i fa-
caden består af enkle facadeplader.  

Vej-, sti- og parkeringsforhold
I oktober 2019 er der lavet trafiktællinger i området for at vurdere, hvilken 
betydning en udvidelse af hallen vil have for biltrafikken. 
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I forhold til udvidelse af hallen vil det være om eftermiddagen og i weekenden, 
at trafikken øges. Vejadgangen til området skal ske via vejadgang fra Sønder-
marksvej som vist på kortbilag 3. 

Eksisterende parkeringsplads udvides, så der kan blive plads til flere biler.  Ved 
anlæggelsen af parkeringspladsen skal enkelte træer bevares, så parkeringen 
fremstår som en parkeringsplads med beplantning og omgivet af skov. På 
pladsen skal der etableres opmærkede båse, så udnyttelsen af parkeringsar-
ealet optimeres. 

Der skal ligeledes sikres en fast belægning fra handicapparkering og frem til 
bygningens indgang. 

Ved udvidelse af hallen skal der tages højde for, at alle kan komme ind i og 
rundt i hallen. Terrænet falder en del på matriklen, hvilket gør det nødvendigt 
med en rampe eller lignende til at udligne niveauforskelle, når hallen udvides. 
Handicapparkering skal placeres tæt ved indgangen/rampen. 

Der skal sikres plads til cykelparkering ved hallen. 

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer skal fremstå med en beplantning, der tilføjer området en 
skovmæssig karakter. Der kan indrettes områder til ophold, og med funktioner 
der er tilpasset hallen, skolen eller skovens aktiviteter som udendørs under-
visning, træning mv. 

Af hensyn til dyrelivet i skoven skal det sikres, at kunstig belysning begrænses  
mest muligt. Derfor fastsætter lokalplanen også bestemmelser om skiltning. 
Skilte må ikke gennemlyses, oplyses eller være digitale. Der kan etableres 
belysning ved veje, stier og færdselsarealer af hensyn til trafiksikkerheden. 

Eksisterende hundeskov som ligger inden for lokalplanområdet bibeholdes, 
men kan på sigt rykkes længere mod øst uden for lokalplanområdet, såfremt 
der er behov for en større udvidelse af parkeringspladsen.  

REDEGØRELSE

Billede 3: Eksisterende hundeskov ved Søndermarkshallen. Området er ka-
rakteriseret af højstammet løvtræer kombineret med nåletræer. 
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forhold til anden planlægning og lovgiv-
ning

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. Kommunen vurderer 
derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller øde-
lægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, 
der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Ved fældning af store gamle træer, som det er tilfældet ved udvidelse af Søn-
dermarkshallen og etablering af ny p-plads, skal man være opmærksom på, 
om der er flagermus i træerne, da alle arter af flagermus er beskyttet efter 
bilag IV i habitatdirektivet. 

Vejle kommune har ikke kendskab til flagermus i umiddelbar nærhed af hal-
len, hvor fældning af træer sker. Nærmeste kendte forekomster af flagermus 
ligger i en afstand af 800-900 meter til hallen. Det drejer sig om følgende 
arter: pipistrelflagermus, vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus og 
sydflagermus.

Sikker udslusning (periode hvor flagermus kan flygte) af flagermus (fx i 
forbindelse med nedrivning af bygninger og fældning af træer) er ifølge ‘For-
valtningsplan for flagermus’ i perioderne fra slutningen af april til starten af 
juni, samt fra sidst i august til midten af oktober, hvor de hverken har unger 
eller er i dvale. Træerne bør derfor fældes inden for disse perioder.

Hvis fældning af træerne sker uden for disse perioder, skal bygherre sikre at 
der ikke er flagermus. Hvis der er tegn på flagermus i træerne, kan bygherre 
søge råd og vejledning og evt. ansøge om dispensation hos vildtkonsulent, 
Naturstyrelsen Søhøjlandet. 

Naturbeskyttelsesloven

Skovbyggelinjen

Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens landskabelige værdier. Skov-
byggelinjen regnes 300 meter fra skovbrynet, og indenfor denne afstand er 
der forbud mod at bygge. Naturstyrelsen kan ophæve skovbyggelinjen, mens 
kommunen kan dispensere fra linjen.

Skovbyggelinjen er ophævet indenfor lokalplanområdet. 

Fredskov

Miljøstyrelsen har den 19. juni 2020 givet tilladelse til, at fredskovspligten 
ophæves på matr.nr. 238y Søndermarken, Vejle Jorder. 

Arealet af skov der berøres er ca. 5.000 m². 
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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.

Der er ikke på forhånd kendskab til fortidsminder i lokalplanområdet. Nordligt 
og østligt i lokalplanområdet findes arealer der ikke tidligere har været bebyg-
get, hvorfor der er mulighed for, at der kan være bevaret fortidsminder her. 

Museet opfordrer derfor til, at der i forbindelse med byggeri eller anlægsarbe-
jde i disse områder indhentes en udtalelse efter Museumslovens § 25 omkring 
det konkrete projekt.

Kommuneplan 2021-2033

Hovedstruktur

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. 
Området er i hovedstrukturen udlagt til offentligt område ved Søndermarksvej 
i Vejle. Offentligt byggeri skal arkitektonisk tilføje nye kvaliteter og tilpasses 
omgivelserne. 

Rammer

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.3.O.2 i Kommuneplan 
2021-2033. Rammen fastsætter områdets anvendelse til offentlige formål, 
skole, kirke, kirkegård, offentlige og private institutioner samt idrætsanlæg. 

Området er i byzone, og rammen fastsætter en bebyggelsesprocent på 40 
med en maksimal højde på 16 meter i op til 3 etager. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 1.3.O.2.

Naturområde, Særlig værdifulde naturområder og økologiske forbindelse

Hele Sønderskoven er i Kommuneplan 20211-2033 udpeget som økologisk 
forbindelseslinje. Udpegning vurderes ikke at være hindring for haludvidelse 
og udvidelse af p-plads. Lokalplanområdet er derudover udpeget som natur-
område og område med særlige værdifulde naturområder. Ved bebyggelsen 
fastsættes afstandskrav til fredskoven, så dyrs bevægelsesfrihed sikres. Det 
vurderes, at udvidelsen af idrætshal og parkeringspladsen ikke vil forringe 
dyre- og plantelivets spredningsmuligheder, da udvidelsen sker i forbindelse 
med eksisterende bebygget område og i område, hvor der sker stor mængde 
af aktiviteter. 

Lokalplan
Området ligger indenfor dele af eksisterende lokalplan nr. 29 for et område 
ved Søndermarksvej. Lokalplan nr. 29 strækker sig over et større område, 
der indbefatter Søndermarkskirken samt kirkegård, Søndermarksskolen og 
Søndermarkshallen. 

Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1336 vil lokalplan nr. 29 blive ophævet 
for den del, der ligger indenfor afgrænsningen af lokalplan nr. 1336.

REDEGØRELSE
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Servitutter
Ved lokalplanens udarbejdelse findes ingen servitutter indenfor lokalplanom-
rådet. 

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.

Arkitekturpolitik
Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinjer. Det er arkitek-
turpolitikkens mål at sikre visuelt og arkitektonisk sammenhængende forløb 
mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholds-
arealer skal tilføre området en højere arkitektonisk kvalitet.

Det er målet i arkitekturpolitikken, at åer, ådale, bakker og skove skal bevares 
og beskyttes for at forbedre naturværdierne. Desuden er det målet at bevare 
landområdernes åbne karakter.

Med lokalplanen vil der blive mulighed for at eksisterende idrætshal kan ud-
vides. For at sikre sammenhæng til eksisterende bebyggelse og for at bevare 
oplevelsen af den omkringliggende Sønderskov er der fastsat bestemmelser 
for bl.a. bebyggelse, skiltning, og særlige værdifulde træer, som det er ønsket 
at bevare. 

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 klima-
forandringerne.

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO2.

Lokalplanområdet ligger i Sønderskov og bliver anvendt til parkering ikke kun 
til Søndermarkshallen men også for besøgende i skoven eller til Søndermarks-
skolen, som ligger nordvest for området. Arealudnyttelsen er derfor optime-
ret, og aktiviteterne i området er tænkt i et større sammenhæng, så trans-
port mellem bl.a. skole og fritidsaktiviteter mindskes. Lokalplanen rummer 
muligheden for, at eksisterende bygning kan nedrives og der kan opføres en 
ny idrætshal. Lokalplanens fokus er dog på at bevare eksisterende bygnings-
værdier, og give mulighed for en tilbygning til eksisterende idrætshal. Dette 
medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Oversvømmelse og erosion
Lokalplanområdet skal tilpasses klimaændringerne og de forventede konse-
kvenser 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 anvendel-
se, 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.
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Lokalplanområdet ligger i et område, hvor det i Kommuneplanen 2021-2033 
er vurderet, at der kan være en risiko for oversvømmelse og erosion. Den 
eksisterende Søndermarkshal og udbygningen af denne ligger placeret højt i 
terrænet. Den konkrete placering medfører, at bebyggelsen ikke er i risiko for 
oversvømmelse eller erosion.  

Afledning af vand fra det aktuelle område, vil ikke give udfordringer til det 
vandsystem vandet tilledes.

Håndtering af tag- og overfladevand

I nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand håndteres 
tættest muligt på kilden.

Lokalplanområdet ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsopland og område 
med drikkevandsinteresser. Dertil ligger området på grænsen til boringsnær 
beskyttelsesområde. Overfladevand kan ledes til Mølholm Å.

Tilgængelighed
I byens udvikling skal der arbejdes for, at tilgængeligheden øges til grønne 
områder og naturmiljøer. Der tilstræbes gode stiforbindelser mellem områder-
ne, så det er motiverende at gå eller cykle. Mere fysisk bevægelse skal opnås 
gennem sammenhængende planlægning og tilgængelighed for alle borger-
grupper.

I offentligt byggeri skal sikres tilgængelighed for borgere med handicap.

Bygningers tilgængelighed reguleres via bygningsreglementet.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3 
km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlæg-
ning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget 
af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kyst-
nærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnæ-
re dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt.

Søndermarkshallen ligger knap 2 kilometer sydvest for Vejle Fjord og er om-
givet af skov. Til trods for hallens høje placering i landskabet vil bygningerne 
ikke være visuelle synlige fra kysten, da netop Sønderskov men også bydelen 
Mølholm, er beliggende mellem idrætshallen og kysten.

Forsyning

Vand
Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsy-
ning fra et alment vandværk.

Varme

Blokvarmecentraler har jævnfør varmeforsyningsloven pligt til at aftage kol-
lektiv varme.

Der er forbud mod at etablere elopvarmning (rumopvarmning og varmt brugs-
vand) i eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til 
kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke for lavenergibebyggelse. 

REDEGØRELSE
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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 del-
vist uigennemtrængelige for vand.

Afhængig af mængden af befæstede areal i form af tagflader samt flise- og/
eller grusbefæstede arealer kan det  være nødvendigt med forsinkelse af 
regn- og overfladevand. Såfremt parkeringsarealet udvides ud over det der er 
vist på kortbilag 3, skal parkering etableres som tæt befæstelse af hensyn til 
drikkevandsbeskyttelse. I det tilfælde skal man være opmærksom på anlæg 
til forsinkelse af vand enten på eller under terræn. 

Miljøforhold

Jordforurening

Region Syddanmark kortlægger arealer efter jordforureningsloven, hvor der 
enten er mistanke om forurening (Vidensniveau 1) eller konstateret jordforu-
rening (Vidensniveau 2). Matrikel nr. 238y Søndermarken, Vejle Jorder er helt 
eller delvist kortlagt på Vidensniveau 1. Dette kan have konsekvenser for de 
tilladelser, der skal søges ved bygge- og anlægsarbejder.

Ejendommen er V1-kortlag af Region Syddanmark grundet olietank på 
grunden. Grundet V1-kortlægningen er der krav om analyser og anmeldelse 
af jordflytning. Olietanken blev taget i drift i 1982 men blev afblændet i 1985 
ved overgang til fjernvarme. Olietanken ligger ikke i vejen for fremtidig byg-
geri.

Området er undtaget fra områdeklassificeringen. 

Støj, lugt, støv og luftforurening.

På baggrund af miljøgodkendelser og viden fra miljøtilsyn vurderes det, at 
lokalplanområdet ikke begrænser eksisterende lovlige virksomheder, da 
lokalplanområdet ikke belastes af støj, lugt, støv og luftforurening.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes. Stø-
jgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er 
bestemt for området.
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miljøscreening af lokalplanforslaget

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirk-
ning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. 

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimati-
ske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres 
omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og natur-
skabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes 
forhold mellem disse faktorer.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 

Lokalplanen giver mulighed for, at eksisterende Søndermarkshal kan udvides 
med en ekstra hal, flere omklædningsrum, cafeteria mv. Udvidelsen medvir-
ker til, at flere kan komme og benytte fritidsmuligheder i og uden for hallen. 
Det vil ligeledes blive mulighed for at udvide eksisterende parkeringsplads. 
Udvidelse af hallen og parkeringspladsen medfører, at der skal fældes skov 
inden for arealet. Miljøstyrelsen har den 19. juni 2020 givet tilladelse til, at 
fredskovspligten ophæves på matr.nr. 238y Søndermarken, Vejle Jorder. 

Ved fældning af store gamle træer, som det er tilfældet ved udvidelse af Søn-
dermarkshallen og etablering af ny p-plads, skal man være opmærksom på, 
om der er flagermus i træerne, da alle arter af flagermus er strengt beskyttet 
efter bilag IV i habitatdirektivet. Vejle Kommune har ikke kendskab til fla-
germus i umiddelbar nærhed af hallen, hvor fældning af træer sker. Nærme-
ste kendte forekomster af flagermus ligger i en afstand af 800-900 meter til 
hallen. Det drejer sig om følgende arter: pipistrelflagermus, vandflagermus, 
troldflagermus, dværgflagermus og sydflagermus. Sikker udslusning (periode 
hvor flagermus kan flygte) af flagermus (fx i forbindelse med nedrivning af 
bygninger og fældning af træer) er ifølge Forvaltningsplan for flagermus i 
perioderne fra slutningen af april til starten af juni, samt fra sidst i august til 
midten af oktober, hvor de hverken har unger eller er i dvale. Træerne bør 
derfor fældes inden for disse perioder.

Lokalplanområdet er udpeget som naturområde, område med særlige vær-
difulde naturområder og økologisk forbindelse. Ved bebyggelsen fastsættes 
afstandskrav til fredskoven, så dyrs bevægelsesfrihed sikres. Det vurderes, at 
udvidelsen af idrætshal og parkeringspladsen ikke vil forringe dyre- og plante-
livets spredningsmuligheder, da udvidelsen sker i forbindelse med eksisteren-
de bebygget område og i område, hvor der sker stor mængde af aktiviteter.  

Lokalplanområdet ligger inden for vandindvindingsopland til TREFOR Søndre 
Vandværk. Området ligger ligeledes på grænsen til boringsnær beskyttelses-
område, hvorfor tag- og overfladevand ledes til Mølholm Å. Afledning af vand 
fra det aktuelle område, vil ikke give udfordringer til det vandsystem vandet 
ledes til og anvendelsen giver ikke anledning til tilføjelse af nitrat eller andre 
sprøjtemidler inden for området. I Kommuneplanen 2029-2033 er området 
vurderet til, at der kan være en risiko for oversvømmelse og erosion. Ek-
sisterende Søndermarkshal og udbygningen af denne ligger placeret højt i 
terrænet. Den konkrete placering medfører, at bebyggelsen ikke er i risiko for 
oversvømmelse eller erosion. 

REDEGØRELSE
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I oktober 2019 er der lavet trafiktællinger i området. I forhold til udvidelse 
af hallen så vil det være om eftermiddagen og i weekenden, at trafikmæng-
den øges. Tællingen har ikke givet anledning til ændringer af vejforholdene i 
området, dog udvides hallens parkeringsareal for at imødekomme brugerne 
af området.

Der har tidligere været forurenende aktivitet på arealet, hvorfor Region Syd-
danmark har kortlagt arealet på Vidensniveau 1. Der er udført 4 boringer og 
udtaget miljøprøver. Der er i de analyserede prøver ikke påvist overskridelser 
af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Jorden kan henføres til kategori 1 – 
ren jord.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kyst-
nærhedszonen. Det vurderes, at bebyggelsen inden for lokalplanområdet ikke 
vil være visuelt synligt fra Vejle Fjord, da lokalplanområdet ligger omgivet af 
fredsskov og bag eksisterende boligområde ved Mølholm. Området ligger i en 
afstand af 1,7 meter fra kysten.
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BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1336 
Område til offentlige formål ved Søndermarksvej, Vejle 
Efter lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændrin-
ger) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål

Lokalplanens formål er

• at sikre områdets anvendelse til offentligt område i form af kultur-, 

idræts- og fritidsformål med tilhørende faciliteter,

• at muliggøre udvidelsen af eksisterende Søndermarkshal med en ekstra 

hal, flere omklædningsrum mv. og parkeringsplads, og

• at sikre områdets grønne karakter.  

§ 2 Område og zonestatus

2.1 

Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 

238y Søndermarken, Vejle Jorder. 

2.2

Området er beliggende i byzone.

§ 3 Anvendelse

3.1

Området skal anvendes til idrætsanlæg med tilhørende faciliteter. 

3.2

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvands-

bassin, ladestandere og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. 

§ 4 Udstykning

4.1

Området kan ikke udstykkes yderligere.
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§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Søndermarksvej ved rundkørsel 

som vist på kortbilag 3.

5.2

Vendepladser skal etableres med en udformning i overensstemmelse med de 

til enhver tid gældende vejregler.

5.3

Vej udlægges i en bredde på 8,0 meter med en kørebanebredde på minimum 

5,5 meter. Vejafdelingen skal godkende vejprojektet.

5.4

Stier udlægges i en bredde på minimum 5,0 meter med en stibanebredde 

på 3,0 meter. Der skal sikres stiadgang fra parkeringsplads til hovedindgang 

til hallen.

5.5

Stier skal anlægges med fast belægning som f.eks. grus, stenmel eller asfalt. 

Det skal sikres, at stien adskilles fra parkeringsarealer, så der ikke er mulig-

hed for at parkere ind over sti. 

5.6

Der skal udlægges parkering i lokalplanområdet svarende til 1 p-plads pr. 

50 m² idrætshal. Parkeringsbåse skal afmærkes. Såfremt parkeringsarealet 
udvides ud over det, som er vist på kortbilag 3, skal parkering etableres 

som tæt belægning.

5.7

Der skal udlægges 1 cykel p-plads pr. 100 m² idrætshal.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom må ikke overstige 40.

6.2

Ny bebyggelse skal bygges sammen med eksisterende bebyggelse. 

Sekundær bebyggelse som skure, affaldsafskærmning, transformer osv. er 

undtaget. 

6.3

Bebyggelse må opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller 

tagflade må være hævet mere end 15 meter over niveauplan/terræn. 

6.4

Bebyggelse må ikke placeres nærmere fredskov end 5,0 meter. 

BESTEMMELSER
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§ 7 Bebyggelsens udseende

7.1

Ny bebyggelse skal have en ydre fremtræden og udformning, herunder 

farveholdning og materialevalg, der akitektonisk er tilpasset eksisterende 

bebyggelse. Samtidig skal bebyggelse tilpasses den nære beliggenhed til 

skoven og terrænets form. 

Se lokalplanens bilag A for materialer og farvevalg som harmonerer med 

eksisterende forhold samt figur 1 og 2 for bebyggelse tilpasset terræn.

7.2 

Bebyggelse der overstiger 5 meters højde skal udføres med en variation i 

facaden eksempelvis ved en tung base af teglsten og let top af trælameller, 

transparente plader, forskellige skift eller lignende detaljer i facaden. Se 

lokalplanens bilag A for eksempler samt nedestående figur 1. 

7.3

Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må 

højst have glanstrin 30. Vinduer og lignende er undtaget.

7.4

Facademateriale skal trækkes ned, så det følger terrænets hældning, så sok-

lens synlighed ikke overstiger 0,5 meter, se figur 2.

Figur 1. Viser en bebyggelse tilpasset terrænets form, ved nedtrapning 

af bygningen. Bebyggelsen er ligeledes et eksempel på en facade med en 

tung base og let top. 
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7.5

Tekniske installationer på bygningen som f.eks. varmepumper skal afskær-

mes, og fremtræde som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.

7.6

Affaldsløsninger skal afskærmes og skal arkitektonisk, materiale- og farve-

mæssigt fremtræde i overensstemmelse med hovedbygningen. 

7.7

Skilte på bebyggelsen må ikke have en reflekterende overflade. Skilteflader 

må ikke gennemlyses eller være oplyste. 

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

Eksisterende skov skal bevares i den udstrækning som vist på kortbilag 3.

8.2

På parkeringspladsen skal der bevares enkelte træer som vist på kortbilag 3. 

Såfremt træerne vælter eller fældes på grund af sygdom eller lignende, skal 

der plantes mindst et nyt træ som erstatning for det fjernede. 

8.3

Nyplantning af træer skal ske med hjemmehørende ikke invasive arter. 

8.4

De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og 

henstilling af campingvogne, både, ikke indregistrerede køretøjer og køretø-

jer med en totalvægt over 3.500 kg.

BESTEMMELSER

xV
Figur 2. Viser en illustration af en bygning, hvor facadematerialet følger 

terrænets hældning, og en illustration hvor en bygning har blotlagt sokkel. 
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8.5

Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- 1 meter i forhold til bygge-

modnet terræn og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Terrænregulering må 

udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. 

8.6

Skilteflader må ikke være reflekterende eller gennemlyses, heller ikke ved 

skrift og logo. Skiltet må ikke være bevægeligt, og der må ikke opsættes 

lysbånd, elektroniske skærme, billboards og lignende med skiftende tekster 

og andet bevægeligt lys. Der må ikke opsættes pyloner i området. Hen-

visningsskilte er undtaget.

8.7

Der må ikke opsættes flagstænger til reklameflagning. 

8.8

Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal udføres med en ly-

spunktshøjde på maksimum 4,0 meter som afskærmet og ikke blændende 

skot- eller pullertbelysning.

8.9

Ubebyggede arealer kan indrettes til ophold og funktioner tilpasset hallens, 

skolens eller skovens aktiviteter som udendørs undervisning, træning, hun-

deskov mv.

§ 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse

9.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret de i §§ 5.6 og 5.7 

nævnte parkeringsarealer 

§ 10 Ophævelse af lokalplaner og aflysning af servitutter

10.1

Lokalplan nr. 29 på matr.nr. 238y, Søndermarken, Vejle Jorder tinglyst den 

05.10.1981 for et område ved Søndermarksvej ophæves for den del der 

ligger indenfor lokalplanområdet.
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§ 11 Lokalplanens retsvirkninger

11.1

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.

11.2 

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.

11.3 

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokal-

planens 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.

11.4 

Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betyd-

ning for virkeliggørelse af lokalplanen.

BESTEMMELSER
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Bilag A. Farver, marterialevalg og variation i facader

Skærmtegl eller lignende Transparens

Tung base

Let top

Farver der harmonere med 
eksisterende facade

Bebyggelse tilpasset terrænet
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Transparens

Farver der harmonere med eksisterende 
facade

Materialer der 
harmonerer med 
eksisterende forhold

Spil i facaden

Udhæng og nedskalering

Let facade med variation
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Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1336 

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1336 
 
Lokalplan nr. 1336 Område til offentlige formål ved Søndermarksvej, Vejle er den 
08.02.2023 vedtaget af Vejle Byråd. 
 
Lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside, eller lokalplanen kan rekvireres 
for 100 kr. ved henvendelse til e-mail: servicecenter@vejle.dk eller Teknik & Miljø, 
Kirketorvet 22, 7100 Vejle. 
 
Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af offentliggørelsen af lokalplanen 
der offentliggøres den 13.02.2023 på kommunens hjemmeside. I offentliggørelsen 
kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Sandra Søgaard Stark 
 
 

Sandra Søgaard Stark 
 
Lokal tlf.: 76812255 
SANSS@vejle.dk 
 
2. februar 2023 
 
J. nr.: 01.02.05-P16-55-19 

Teknik & Miljø 
Plan & Energi 
 
Åbningstider 
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
 
Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
 
 



Offentliggørelse på www.vejle.dk d. 13.02.2023 
 
Lokalplan nr. 1336 
 
Område til offentlige formål ved Søndermarksvej, Vejle 
 
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at Søndermarkshallen kan udvides med en 
ekstra hal, flere omklædningsrum mv. Samtidig fastlægger lokalplanen områdets anvendelse til 
kultur-, idræts- og fritidsformål. 
 
Her kan du se planen 
Hent lokalplanen 
Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, 
Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 
100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. 
 
Lokalplanen er bindende 
Byrådet har d. 08.02.2023 vedtaget lokalplan nr. 1336 Område til offentlige formål ved 
Søndermarksvej, Vejle. 
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 13.02.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres 
forhold i strid med planen. 
 
Klagevejledning 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til 
Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.  
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning 
til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem 
der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.  
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder. 

 

 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
mailto:plan@vejle.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/
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