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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, bestemmel-
ser 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.
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REDEGØRELSE

BAGGRUND OG FORMÅL
En privat bygherre har købt det gamle Give sygehus med henblik på at omdanne 
det til etageboliger og rækkehuse.

Bygninger har været anvendt til sygehus i over 100 år, men efter sygehuset 
blev nedlagt i 2018 har bygningerne stået tomme.
 
Den gældende lokalplan giver mulighed for offentlige formål, uddannelses- og 
beskæftigelsescenter samt sygehus. Desuden giver den mulighed for kursus-
virksomhed og restaurationsfaciliteter i forbindelse med centret samt boliger 
til ansatte med tilknytning til sygehuset. Lokalplanen aflyses i sin helhed. 

Den nye lokalplans formål er at give mulighed for at genanvende de gamle 
sygehusbygninger til boligformål som etageboliger, rækkehuse og et enkelt 
énfamiliehus.

På nær indgangspartiet mod vest, en glasgang og en mindre bygning, som 
rives ned, kan resten af de gamle bygninger genanvendes.  

Beplantningsbæltet i den nordlige ende skal bevares.

Figur 1: Skråfoto af lokalplanområdet set fra øst

EKSISTERENDE FORHOLD
Lokalplanområdet ligger i udkanten af Give på hjørnet af Tykhøjetvej og 
Hospitalsgade og området udgør et areal på 26.665 m².

Gældende lokalplan nr. 033701 dækker over et område på ca. 39.200 m². 
Sygehuset udnyttede kun 26.665 m². Matr. nr. 20l på 9.679 m², som var udlagt 
til sygehusformål blev aldrig udnyttet og har henlagt som græsmark. Matr. 
nr. 9al og 9au blev brugt til parkeringsplads til sygehuset. 

Nord, vest og syd for området ligger der parcelhuse. Vest for er der ligeledes 
et areal der har været brugt til parkeringsplads for sygehuset. Området øst 
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Redegørelse

for er opdyrket, men er udlagt til erhvervsområde indenfor miljøklasse 1 og 
2 i kommuneplanen.  

Matr. nr. 9al, 9au og 20l er ikke en del af nærværende lokalplan. 9au og 9al 
overgår i et nyt kommuneplantillæg til gælende kommuneplanramme 2.B.7 
for boliger og matr. nr. 20l udlægges i en ny kommuneplanramme 2.R.4 til 
rekreative formål.

Afgrænsningen er vist på kortbilag 1.

Eksisterende forhold kan ses på kortbilag 2.

LOKALPLANENS INDHOLD
Anvendelse
Lokalplanen skal fremadrettet give mulighed for, at indrette de eksisterende 
bygninger til mellem 95-100 boliger som etageboliger i op til 4 etager incl. 
udnyttet tagetage, et mindre antal rækkehuse i én etage og et enkelt énfa-
miliehus. Flere af bygningerne har kælder, som kan bruges til forskellige 
faciliteter og som indgang til elevatorerne for gangbesværede. 
Den gamle svømmehal (bygning 8) kan anvendes til fælleshus til diverse 
aktiviteter.

I den nordlige del af området er der et 30 meter bredt beplantningsbælte mod 
et parcelhuskvarter, som skal fastholdes og i den sydlige ende af grunden er 
der en mere parkmæssig beplantning med græs og spredte høje bøgetræer.
De to områder skal bibeholdes som rekreative fællesarealer for beboerne i 
området.

Udstykning og bebyggelse
Bygningen i byggefelt 1 bibeholdes som én enfamiliebolig, som kan udstykkes 
med en grundstørrelse på mellem 700 og 800 m². Bygningen i byggefelt 2 
kan kun udstykkes i 6 sokkelparceller. Bygningerne i byggefelt 3, 4, 6, 13 og 
14 indrettes som etageboliger med indvendige gange. 

Udstykning af tæt-lav skal ske ifølge principperne vist på kortbilag 3. 
Ved udstykning af tæt-lav sokkelparceller, skal der tinglyses deklarationer, 
der sikrer vejadgang, parkeringspladser og diverse forsyningsledninger til den 
enkelte sokkelgrund. 

Figur 2: Skråbillede af lokalplanens område set fra vest.
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REDEGØRELSE

Ved yderligere udstykning af etageboligerne skal der ligeledes tinglyses 
deklarationer for vejadgang, parkeringspladser, fælles friarealer samt diverse 
forsyningledninger.

De resterende bygninger på grunden byggefelt 5, 7, 8, 11, 12, 15, og 16 er 
skure, garager og depotrum, cykelskure, fællesrum som ikke kan anvendes 
til boliger.

En glasgang (bygning nr. 17) og den gamle ambulancebygning (bygning 10) 
nedrives i forbindelse med ombygningen, for at give mulighed for parkering 
nord for bygning 6. Desuden nedrives det gamle indgangsparti, (bygning 18) 
Se kortbilag 2.
 
Ved ombygninger må det arkitektoniske udtryk ikke ændres væsentligt. Dog 
vil der komme flere altaner på og flere vinduer forskellige steder. Alle altaner 
skal inddækkes i glas i en højde på 1,20 meter indenfor balustrene.

Vej-, sti- og parkeringsforhold
Vejadgangen til boligområdet skal ske via de 4 eksisterende indkørsler der 
er fra Agerbølvej, som vist på kortbilag 3. De primære veje A-A skal have en 
bredde på min. 6 meter. Der skal være en brandvej B-B til bygning 3 og 8, 
som skal være min 2,8 meter bred og befæstes med et net af græsarmering, 
så den fremstår som et græsareal.

Der skal etableres p-pladser efter gældende p-norm i kommuneplanen.

Der er en parallel vejbyggelinie langs Tykhøjetvej på 17,5 meter. Det betyder 
at der ikke må opføres ny bebyggelses indenfor denne vejbyggelinje. Ved  
opførelse af støjdæmpende foranstaltninger indenfor vejbyggelinjen skal det 
afklares med vejmyndigheden hvor og hvordan de støjdæmpende foranstalt-
ninger kan opføres.

Ubebyggede arealer
De ubebyggede arealer skal bruges til fælles opholdsareal for alle beboerne 
indenfor lokalplanområdet. I den nordlige del af lokalplanområdet er der et 
bredt beplantningsbælte på 30 meter som skal fastholdes. I den sydlige ende 
af lokalplanen er der et mere parklignende område. De enkeltstående træer i 
området skal bibeholdes. Dog kan der ske almindelig vedligehold med fældning 
af tæer, såfremt der plantes nye træer af samme art. De øvrige eksisterende 

Figur 3: Skråbillede af lokalplanens område set fra øst.
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grønne områder, som er i området, skal ligeledes fastholdes.

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. 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.

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.

Det er Vejlemuseernes vurdering at der er lav risiko for, at der skulle være 
bevaret fortidsminder inden for lokalplanområdet, idet dette har været kraf-
tigt bebygget. Museet anbefaler derfor ikke at der foretages arkæologiske 
forundersøgelse forud for anlægsarbejde. Det gælder dog stadig at hvis der 
mod forventning skulle fremkomme fortidsminder på stedet skal arbejdet 
indstilles og museet kontaktes.

Landbrugsloven og jordbrugsmæssige arealinteresser
Eksisterende lovlige husdyrproduktioner må ikke begrænses i deres udvik-
lingsmuligheder pga. lokalplanen, der skal sikre, at grænseværdier for lugt 
overholdes i lokalplanområdet i forhold til anvendelsen.

Der er registreret én ejendom i nærheden der har 3 moderdyr med lam.
På den baggrund vurderes det, at lokalplanområdet ikke begrænser eksiste-
rende lovlige husdyrproduktion, da lokalplanområdet ikke belastes af lugt.

Kommuneplan 2021-2033

Hovedstruktur

Siden 2011 er befolkningen i Give vokset med 3%. Give har i forhold til andre 
byer den laveste andel af børn i alderen 0-16 år og den næsthøjeste andel 
af ældre.

Byen har et stærkt erhvervsliv med mange private arbejdspladser, der til-
sammen repræsenterer mange brancher, og dermed også en lav sårbarhed.

Give har mange arbejdspladser og butikker i forhold til indbyggertallet. 
Ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion i 2017, er Give den stærkeste 
handelsby uden for Vejle. Det er også den by, hvor borgerne er mest enige i 
udsagnet: ”Byen har de private servicetilbud, jeg har brug for i hverdagen”.
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Der er i 2019 udarbejdet en byvision for Give. Her har borgerne peget på en 
række initiativer, der skal arbejdes med i et samarbejde mellem borgere, 
erhvervsliv og kommune. Give skal primært være en erhvervsby, men der 
skal også arbejdes med bosætning og handel.

Der har i de senere år været begrænset efterspørgsel efter nye grunde 
til villaer i Give. Derimod efterspørger mange, at der bliver bygget gode 
moderne centralt beliggende lejeboliger, især til den store del af befolk-
ningen der er på vej til at blive seniorer.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur

Ramme 2.O.4 Give

Området er i kommuneplan 2021-33 udlagt til offentlige formål til sygehus 
med en bebyggelsesprocent på 60%. Maks. 3 etager med en bygningshøjde 
op til 18,5 meter.

Ramme 2.E.11 Erhvervsområde ved Donnerupvej i Give

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål. 
En udbygning af området skal ske i overensstemmelse med helhedsplanens 
intentioner om etablering af grønne forbindelser. Udstykning og udbygning 
skal sikre offentlig tilgængelig rekreativ forbindelse mellem slugten, Don-
neruplund Vesterskov og Museumsskoven. Byzone og landzone. Den del 
af området der er i landzone overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Langs Tykhøjetvej er der vejbyggelinjer. Bebyggelsesprocenten er 50. Der 
må bygges i maks. 2 etager.

Tillæg nr. 11

Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 
2021-2033 og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg, som udlægger 
matr. nr. 9ad i en ny boligramme 2.B.15 til boligformål som etageboliger 
og tæt-lav boliger. Desuden overføres matr. nr. 9al og 9au til 2.B.7 og 
matr. nr. 20l udlægges i en ny rekreativ ramme 2.R.4 til rekreative formål.

Området er allerede i byzone.

Lokalplan
Lokalplan nr. 033701 aflyses i sin helhed.

Servitutter
Ejer har redegjort for tinglyste servitutter på ejendommen. Det vurderes, 
at servitut fra den 1.4.1955. Dok om huslejekontrol, byggeri mv. bør aflyses 
i forbindelse med lokalplanens vedtagelse.
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Servitutter der ikke kan aflyses:
21.11.1959. Dok om oversigt mv, Prioritetforud for pantegæld. 
13.7.1963. Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prio-
ritering.
5.2.1970. Dok om byggelinjer mv.
19.3.1970. Dok om oversigt mv.
17.7.1971. Dok om adgangsbegrænsning mv.
20.12.1979. Dok om oversigt mv, Prioritet forud for pantegæld.
5.4.1994. Anmærkning. hæftelser Dok. om olie forurening
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 skabe bolig- og byområder, der har 
et bymiljø af høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og 
mulighed for socialt samvær.

Udover opsætning af altaner på flere af de gamle bygninger samt isætning 
af enkelte nye vinduer fastholdes den nuværende arkitektur på bygningerne.

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 kli-
maforandringerne.

De grønne områder i boligområder skal tilskynde til fysisk aktivitet, leg og 
motion. Der skal arbejdes på at integrere boligområdets stisystem i et over-
ordnet stisystem.

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO2.

I lokalplanområdet er der eksisterende bygninger af høj kvalitet, som kan 
genanvendes til boliger. Genbrug af bygninger nedbringer udledningen af CO2 

markant. Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Identitet og sundhed
Planlægningen skal være med til udvikling af mange forskelligartede og 
levende bymiljøer for at skabe identitet. Byerne skal indrettes, så de frem-
mer en sund livsstil.
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Området ligger i gå- og cykelafstand fra Give midtby, skole og fra station.
Der er gode udendørs opholdsmuligheder indenfor lokalplaneområdet. Des-
uden er der en offentlig park i nærheden.

Den eksisterende beplantning indenfor lokalplanområdet bibeholdes.

Håndtering af tag- og overfladevand
Retningslinjen for håndtering af tag- og overfladevand i kommuneplanen er, 
at ved lokalplanlægning af nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og 
overfladevand håndteres tættest muligt på kilden. Vandet skal skabe flere 
rekreative værdier til glæde for borgerne, virksomheder og turister, og så det 
også tilfører områderne arkitektoniske og rekreative kvaliteter.

Tagvand fra flere bygninger afkobles kloakforsyningen og skal i stedet hånd-
teres indenfor området ved hjælp af faskiner, wadier eller regnbede. 

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

Lokalplanområdet ligger i gå- og cykelafstand til midtbyen, stationen og 
grønne områder. 

Bygningers tilgængelighed reguleres via bygningsreglementet.

Forsyning
Vand
Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning 
fra et alment vandværk.

Varme
Blokvarmecentraler har jævnfør varmeforsyningsloven pligt til at aftage 
kollektiv 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. 

Spildevand
For at undgå overbelastning af kloaksystemet og derved mindske risikoen for 
oversvømmelser skal andelen af befæstet areal, dvs. bebyggede og belagte 
arealer, der er helt eller delvist uigennemtrængelige for vand nedbringes. 
Da der er gode nedsivningsmuligheder i området kan det gøres ved at aflede 
tagvand til terræn i stedet for til kloakken. 

Miljøforhold
Jordforureningsloven 



12 LOKALPLAN NR. 1351
VEJLE KOMMUNE

Region Syddanmark kortlægger arealer efter jordforureningsloven, hvor der 
enten er mistanke om forurening (Vidensniveau 1) eller konstateret jordfor-
urening (Vidensniveau 2). På matrikel nr. 9ad er der et mindre område, der 
er kortlagt på vidensniveau 2. Området skal ikke bruges til beboelser eller 
opholdsareal.

Støj, lugt, støv og luftforurening
Eksisterende lovlige virksomheder må ikke begrænses i deres udviklings-
muligheder pga. lokalplanen, der skal sikre, at grænseværdier for støj, lugt, 
støv og luftforurening overholdes i lokalplanområdet i forhold til anvendelsen.
På baggrund af miljøgodkendelser og viden fra miljøtilsyn vurderes det, at 
lokalplanområdet ikke begrænser eksisterende lovlige virksomheder, da lokal-
planområdet ikke belastes af støj, lugt, støv og luftforurening fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes. Støjgræn-
serne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt 
for området.

Trafikken fra Tykhøjetvej og motorvejen påvirker støjen ved de fælles fri-
arealer. For at nedbringe støjen ved de fælles friarealer udlægges der areal 
til støjdæmpende foranstaltninger i form af støjskærme. Støjskærmene skal 
opføres i et støjabsorberende materiale evt. påsat lodrette trælameller og 
beplantes. Støjskærmene skal have en højde fra 2 til 2,6 meter. Se skærme-
nes placering på kortbilag 3.

Figur 4: Perspektiv af støjmuren.

Trafikken fra Tykhøjetvej påvirker desuden facaderne med støj. Det er teknisk
muligt at overholde krav til det indendørs støjniveau med henholdsvis åbne og
lukkede vinduer, ved eksempelvis at benytte særlige vinduesløsninger, der
giver mulighed for udluftning uden at lukke støj med ind eller ved isætning 
af vinduer der ikke kan åbnes, når bygningerne udstyres med mekanisk 
ventilation. Desuden skal der på alle altaner opsættes glas bag balustrene 
i en højde på 1,20 meter, for at overholder støjgrænserne på facaden og 
opholdsarealet på altanen.

Drikkevand
Området ligger indenfor særlige drikkevandsinteresser og Give Vandværk er 

GSPublisherVersion 860.3.4.100
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REDEGØRELSE

indvendingsopland, men da anvendelsen af bygningerne blot ændres fra syge-
hus til boliger vurderes det ikke at planen påvirker drikkevandet yderligere. 
Dog skal parkeringsarealerne bevare en tæt belægning og hvor tagvandet 
nedsives må der det ikke være fra metaltage eller tagpaptage.

MILJØSCREENING AF LOKALPLANFORSLAGET

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning 
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.

De gamle sygehusbygninger bliver genanvendt og omdannet til boliger. Det 
er den mest bæredygtige måde at etablere nye boliger på, da der ikke skal 
bruges energi på at producere nye byggematerialer og dermed mindsker CO ₂ 
udledningen.

Lokalplanområdet ligger i gå- og cykelafstand fra Give midtby, hvor der er 
gode muligheder for fysisk udfoldelse. Indenfor lokalplanområdet er der gode 
grønne fællesarealer, der kan bruges til leg og ophold. Desuden ligger der en 
offentlig tilgængelig park i nærheden af lokalplanens område.

Det skal sikres i lokalplanen at boligerne ikke er støjbelastet af trafikstøj fra 
Tykhøjetvej og motorvejen. Der stilles derfor krav om støjdæmpende foran-
staltninger i lokalplanen.

Området ligger indenfor særlige drikkevandsinteresser og Give Vandværk er 
indvendingsopland, men da anvendelsen af bygningerne blot ændres fra syge-
hus til boliger, vurderes det ikke at planen påvirker drikkevandet yderligere. 
Dog skal parkeringsarealerne bevare en tæt belægning og hvor tagvandet 
nedsives må det ikke være fra metaltage eller tagpaptage.

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

Lokalplanens formål er

at  fastlægge områdets anvendelse til boligformål,

at  fastlægge bestemmelser omkring bevaring af områdets karakteris-

tiske bygninger og disses udtryk,

 

at give mulighed for at de eksisterende bygninger kan omdannes til 

etageboliger og rækkehuse og et enkelt enfamiliehus,

at sikre at udstykning af tæt-lav boliger sker efter de retningslinjer og 

principper, der fremgår af kortbilag 3.

at  fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser med hensyn til

 materialer og bygningers udformning ved til- og ombygninger,

at give mulighed for nedrivning af enkelte bygninger,

at sikre at beplantningsbæltet mod nord fastholdes,

at sikre at den øvrige beplantning i området herunder det parklignende 

opholdsareal mod syd fastholdes. 

§ 2 Område og zonestatus
§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 

matr. nr. 9ad Give by, Give. Lokalplanen omfatter også alle parceller, 

der efter den 5.11.2021 udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2 Området er beliggende i byzone. 

§ 3 Anvendelse
§ 3 Anvendelse

3.1 Områdets anvendes fastlægges til boligformål som etageboliger, 

 tæt-lav boliger og ét enkelt enfamiliehus.

3.2 Bygning 1 skal anvendes til ét enfamiliehus. Bygningsangivelse kan 

Lokalplan nr. 1351
Boligområde ved Agerbølvej, Give
Efter lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
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ses på kortbilag 2

3.3 Bygning 2 skal anvendes til tæt-lav boliger. Bygningsangivelse kan 

ses på kortbilag 2. 

3.4 Tæt-lav er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og 

gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette 

lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og små-

bygninger, dvs. garager, carporte og skure, og mellem småbygninger, 

hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 5,0 

meter.

3.5 Bygning 3, 4, 6, 13 og 14 skal bevares og genanvendes til etage-

boliger op til 4 etager incl. muligheden for at udnytte tagetagen. 

Bygningsangivelse kan ses på kortbilag 2

3.6 Bygning 5, 7, 8, 11, 12, 15, og 16 er skure, garager, fællesrum og 

depotrum i én etage. Bygningsangivelse kan ses på kortbilag 2.

3.7 Bygning 10, 17 og 18, angivet på kortbilag 3, skal nedrives.

3.8 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation og 

tekniske anlæg primært til områdets forsyning samt LAR-anlæg.

§ 4 Udstykning
§ 4 Udstykning

4.1 Udstykning af tæt-lav parceller må kun ske efter principperne vist 

på kortbilag 3.

4.2 Bygning 1 med skur (bygning 11) kan udstykkes som ét parcelhus 

med en grund på mellem 700 og 800 m². 

4.3 Bygning 2 kan udstykkes som sokkelparceller.

4.4 Ved sokkelgrunde, skal der tinglyses deklarationer, der sikrer vej-

adgang, parkeringspladser, adgang til fælles friarealer og diverse 

forsyningsledninger til den enkelte sokkelgrund. 

4.5 Etageboligerne kan også udstykkes i mindre områder. 

 Ved udstykning skal der tinglyses deklarationer der sikre vejadgang, 

parkeringspladser, fælles friarealer og diverse forsyningsledninger.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet kan kun ske fra Agerbølvej, som vist 

på kortbilag 3.

BESTEMMELSER
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5.2 Uanset §5.1 kan der skabes vejadgang for brandkøretøjer fra Tyk-

højetvej.

5.3 Vendepladser skal etableres med en udformning i overensstemmelse 

med de til enhver tid gældende vejregler.

5.4 Eksisterende veje A-A er anlagt og skal forblive i en bredde af min 

6,00 meter. Vejafdelingen skal godkende vejprojektet.

5.5 Der skal anlægges en brandvej B-B syd for bygning 2 med en anlagt 

bredde på 2,8 meter. Vejen skal anlægges med et net af græsarme-

ring, så den fremstår som græs.

5.6 Eksisterende stier er anlagt og skal forblive med en stibanebredde 

fra 1,5 til 2,5 meter. 

5.7 På veje- og parkeringsarealer må der ikke anvendes andet end asfalt 

som belægning.

5.8 Ved opførelse af støjdæmpende foranstaltningen indenfor den ting-

lyste vejbyggelinje på 17,5 meter parallelt omkring Tykhøjetvej,

 skal den nærmere placering afklares med Vejle Kommunes vejmyn-

dighed. Se ca. placering på kortbilag 3.

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

eller asfalt.

5.10 Der skal anlægges parkering i lokalplanområdet svarende til: 

 0,5 p-plads pr. 0 - 50 m² etagebolig.

 1 p-plads pr. 50 - 85 m² etagebolig.

 1,5 p-plads pr. 85 - 120 m² etagebolig.

 2 p-plads pr. 120 - < m² etagebolig.
 
5.11 Ved tæt-lav og åben-lav skal der udlægges 2 p-pladser pr. bolig.

5.12 Der skal udlægges: 

 2 cykel p-pladser pr. bolig eller vurderes for etageboliger, ungdoms-

boliger o. lign.
 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere vejskel end 2,5 meter. 

Mod Tykhøjetvej må der ikke opføres ny bebyggelse indenfor vejbyg-

gelinjen på 17.5 meter langs vejen. Se byggelinje på kortbilag 3

Etageboliger 
6.2 Bebyggelse indenfor byggefelt 3, 4, 6, 13 og 14 må opføres i mak-
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simum 4 etager incl. udnyttet tagetage.

6.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet 

mere end 18,5 meter over niveauplan/terræn.

 Fælles bygninger, som garager, cykelskure, udhuse , depotrum og 

fællesrum i byggefelt 5, 7, 8, 11, 12, 15 og 16 må kun fremstå i én 

etage 

Tæt-lav
6.4 Tæt-lav bebyggelse i byggefelt 2 må maks. være i én etage samt 

kælder til kælderfunktioner. Intet punkt af denne bygnings ydervæg 

eller tagflade må være hævet mere end 10,5 meter over niveauplan/

terræn.

Åben-lav
6.5 Åben-lav bebyggelse i byggefelt 1, må maks. udføres i én etage med 

udnyttet tagetage og intet punkt af bygningens ydervæg eller tag-

flade må være hævet mere end 8,5 meter over niveauplan/terræn.

 Udover boligen kan der opføres småbygninger som f.eks. skure, 

drivhuse eller overdækninger. Småbygninger må kun opføres i 1 

etage med en maksimum højde på 3 meter.

§ 7 Bebyggelsens udseende
§ 8 Bebyggelsens udseende

7.1 Eksisterende bebyggelse må ikke i sit arkitektoniske udtryk ændres 

væsentligt. Dog kan tagetagen udnyttes på flere af bygningerne. 

Der kan opsættes eller fjernes altaner og isættes flere vinduer.

 Alle altaner skal inddækkes i glas bag balustrene i en højde af 1,20 

meter som støjafskærmning.

7.2 Ved bygning nr. 2 skal det flade tag mellem de to sadeltagsbygninger 

nedtages og der skal etableres en trappe til stuetagen fra begge 

sider samt en trappeelevator fra ankomstsiden.

7.3 Ved til- og ombygninger skal ydervægge fremstå i røde teglsten. 

 Døre og vinduer skal fremtræde hvide.

7.4 Mindre dele af bygningen må fremstå med zink, så længe det giver 

et harmonisk helhedsindtryk med resten af bebyggelsen.

Tage
7.5 Tage skal fremstå med røde teglsten. 

7.6 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende

 og må højst have glanstrin 30. Vinduer og lignende er undtaget.

BESTEMMELSER
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7.7 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er 

synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en 

diameter på 1,0 meter.

7.8 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.

7.9 Tekniske installationer som f.eks. varmepumper skal afskærmes, og 

fremtræde som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.

Mindre bygninger

7.10 Skure skal fremstå i rødt tegl eller i træ. På skure, overdækkede 

terrasser og andre småbygninger må tage fremstå med tegl, tagpap 

eller glas/plasttage. 

7.11 Affaldsløsninger skal fremtræde som en arkitektonisk helhed med 

materiale- og farvemæssigt sammenhæng med resten af bebyg-

gelsen. Storskrald skal placeres i bygning 5.

§ 8 Ubebyggede arealer
§ 9 Ubebyggede arealer

8.1 De ubebyggede arealer skal fremstå som et fælles haveanlæg for 

alle beboerne indenfor lokalplanområdet.

 
8.2 Det nordlige beplantningsbælte på 30 meter må ikke fjernes. 

8.3 Beplantningen i den sydlige del af området må ikke fældes, og skal 

fremstå med et parkmæssigt præg med spredte høje løvtræer.

8.4 Uanset §8.2 og 8.3 må almindelige vedligehold foretages ved fæld-

ning af træer og genplantning af samme træsorter.

8.5 Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal udføres med 

en lyspunktshøjde på maksimum 4,0 meter som afskærmet og ikke 

blændende skot- eller pullertbelysning.

8.6 De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til 

oplag og henstilling af campingvogne, både, ikke indregistrerede 

køretøjer og køretøjer med en totalvægt over 3500 kg.
 
8.7 Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,5 meter i forhold 
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til byggemodnet terræn og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Ter-

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

Figur 5: Terrænregulering ved skel

8.8 Overfladevand fra tage skal så vidt muligt håndteres på egen grund

 Der kan evt. gøres ved at etablere forsinkelse på egen grund i form 

af faskiner eller regnvandsbede. 

 

8.9 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes hustandsmøl-

ler/minimøller.

8.10 Ved udstykning af enfamiliehuset må hegn i skel internt i bebyggelsen 

kun etableres som levende hegn. Der kan på indersiden af hækken 

opsættes et trådhegn på maksimum 1,0 meter i højden. Hegn langs 

vej, sti og fælles friarealer skal plantes sådan, at bevoksningen til 

enhver tid kan holdes indenfor skel.

8.11 Ved udstykning af etageboligerne må der ikke opsættes hegn eller 

hække i skel, men skal fremstå uden synlige skel.

8.12 Udnyttelsen af lokalplanområdet kan kun ske under overholdelse af 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er for støj.

8.13 For at overholde den vejledende grænseværdi for støj ved de fælles 

opholdsarealer skal der etableres en støjafskærmning mod Tykhøjet-

vej med en højde fra min. 2-2,6 meter og langs del af Hospitalsvej 

skal der ligeledes etableres en støjafskærmning på min. 2,0 meter.

 Støjskærmene skal opføres som støjabsorberende skærme beklædt 

med trælameller eller en anden form for støjskærm, så længe den 

beplantes.  

§ 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse
§ 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse

9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret

 den i § 5.5 nævnte brandvej
 de i § 5.6 nævnte stier 

BESTEMMELSER
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 de i § 5.10 og 5.11 nævnte parkeringsarealer

 de i § 5.12 nævnte cykelparkeringer

 de i § 8.1 nævnte fælle friarealer

 

9.2 Bebyggelsen må ikke tages i brug, før støjdæmpende foranstaltninger 

nævnt i § 7.1 og 8.13 er etableret.

9.3 Bebyggelsen må ikke tages i brug før bygninger nævnt i §3.7 er 

nedrevet.

§ 10 Grundejerforening
§ 12 Grundejerforening

10.1 Hvis området udstykkes og sælges til flere ejere skal der oprettes 

en grundejerforening. Det er grundejernes pligt at indkalde til gene-

ralforsamling og sørge for, at få foreningens vedtægter godkendt af 

kommunen.

10.2 I grundejerforening er der medlemspligt for samtlige ejere af ejen-

domme inden for lokalplanområdet.

10.3 Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse 

af fællesarealer og fællesanlæg, og udføre de opgaver, der i øvrigt 

henlægges til foreningen i medfør af lovgivning.

10.4 Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges 

med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder.

10.5 Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, optage grundejere 

fra tilgrænsende områder.

10.6 Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes 

af byrådet.

§ 11	 Ophævelse	af	lokalplaner	og	aflysning	af	servitutter
§ 13 Aflysning af lokalplan og servitutter

11.1 Lokalplan nr. 033701 på matr. nr. 9ad, 9al, 9au og 20l tinglyst den 

10.07.1990 angående et område til offentlige formål beliggende ved 

Tykhøjetvej ophæves ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan.

11.2 Servitut på matr.nr. 9ad, Give By, Give, tinglyst den 1.4.1955. 

angående huslejekontrol, byggeri mv. bør aflyses i forbindelse med 

lokalplanens vedtagelse.  § 14 Lokalplanens retsvirkninger
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§ 12 Lokalplanens retsvirkninger
§ 12 Grundejerforening

12.1  Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokal 

plan 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.

BESTEMMELSER
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Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1351 Boligområde ved Agerbølvej, 
Give og tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 
 
 
Lokalplan nr. 1351 for et boligområde ved Agerbølvej, Give og tillæg nr. 11 
til Vejle Kommuneplan 2021-2033 er den 08.03.2023 vedtaget af Vejle 
Byråd. 
 
Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: Bygning 18, den gamle 
glasindgang til sygehuset skal rives ned. Desuden er der en teknisk rettelse 
omkring antal af etager, således at bygningerne 3, 4, 6, 13 og 14 kan 
udnyttes i op til 4 etager inkl. udnyttet tagetage, som de også fremstår i dag. 
 
Kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer. 
 
Lokalplanen og tillægget 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 og tillægget, der offentliggøres den 10.03.2023 på kommunens 
hjemmeside. I offentliggørelsen kan du finde retsvirkningerne og 
klagevejledningen for planerne. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Elsebeth Thidemann Frost-Jensen 
Arkitekt og Byplanlægger 
Arkitekt og Byplan lægger 
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E-post:ELSFR@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
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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 
Reg. nr. 4597 konto 642 56 03000· CVR Nr. 29189900 · EAN Nr. 
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Offentliggørelse på www.vejle.dk d. 10.03.2023 
 
Lokalplan nr. 1351 og tillæg nr. 11 til Vejle kommuneplan 2021-2033 
 
Boligområde ved Agerbølvej, Give 
 
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at genanvende de gamle sygehusbygninger til 
boligformål som etageboliger, rækkehuse og et enkelt énfamiliehus. 
 
På nær indgangspartiet mod vest, en glasgang og den gamle ambulanceindgang, som rives ned, 
kan resten af de gamle bygninger genanvendes.   
 
Beplantningsbæltet i den nordlige ende og det mere parklignende opholdsareal mod øst skal 
bevares. 
 
Byrådet har vedtaget lokalplanen og tillægget med følgende ændringer i forhold til forslaget: 
Bygning 18, den gamle glasindgang til sygehuset skal rives ned. Desuden er der en teknisk 
rettelse omkring antal af etager, således at bygningerne 3, 4, 6, 13 og 14 kan udnyttes i op til 4 
etager inkl. udnyttet tagetage, som de også fremstår i dag. 
 
Her kan du se planerne 
Hent lokalplanen 
Hent tillægget 
 
Du kan også se planerne 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. 08.03.2023 vedtaget lokalplan nr. 1351 for et boligområde ved Agerbølvej, Give og 
tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2021-2033. 
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 10.03.2023 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
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