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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.

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 lo-
kalplanforslaget af andre myndigheder.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggø-
relse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog 
højst 1 år efter forslagets offentliggørelse.
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REDEGØRELSE

baggrund og formål

En bygherre har ansøgt om muligheden for at etablere erhvervsmæssig par-
kering samt fastfood og tankstation indenfor den eksisterende lokalplan ER 
2.2.2 for et erhvervsområde ved Hans Thomsens Vej, i den nordlige del af 
Vandel. Lokalplanen gav mulighed for erhverv op til henholdsvis miljøklasse 3 
og 5. Kommuneplanen giver mulighed for et større erhvervsområde, hvorfor 
bygherre har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan som til dels skal er-
statte lokalplan ER 2.2.2 samt udvide muligheden for erhverv. 

Lokalplanens formål er, at muliggøre restauranter, en tankstation og flere er-
hvervsgrunde for at understøtte udviklingen af Vandel By. 

Lokalplanen skal derudover sikre, at de vejledende grænseværdier for støj 
overholdes for den eksisterende nærliggende boliger samt det fremtidige bo-
ligområde som er planlagt i kommuneplanramme 22.B.2 og 22.B.5 beliggende 
henholdsvis syd og syd-vest for lokalplanområdet. 

eksisterende forhold

Lokalplanområdet har en størrelse på 6,4 ha og er i dag beliggende som jord-
brug i den nordlige del af Vandel by. Området ligger øst for Hans Thomsens 
Vej, som kobler Vandel til motortrafikvejene Vandelvej og Lufthavnsvej. Vest 
for Hans Thomsens Vej er et eksisterende erhvervsområde som også indehol-
der en butik, tankstation, bilvask og flere restauranter. Mellem lokalplanområ-
det og Hans Thomsens Vej ligger en eksisterende automekaniker. 

Terrænet skråner svagt mod syd. Lokalplanområdet er afgrænset mod øst af 
høj beplantning. 

REDEGØRELSE

Lokalplanområdet set fra nord-vest. 
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Afgrænsningen er vist på kortbilag 1.

Eksisterende forhold kan ses på kortbilag 2.

lokalplanens indhold

Anvendelse 
Området kan anvendes til erhvervsformål op til miljøklasse 5 som f.eks. 
erhvervsmæssig parkeringsanlæg, fremstillingsvirksomhed, håndværkere, 
lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og service-
virksomhed.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder, hvor der i delområde 1 er mu-
lighed for miljøklasse 1-5, og der i delområde 2 er mulighed for miljøklasse 
1-3. 

Der må i delområde 1 også etableres fastfood-restauranter, tankstation og  
busstation. 

Der afsættes areal til et regnvandsbassin. 

Udstykning og bebyggelse

Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med 
områdets udformning og brug i henhold til lokalplanens retningslinjer.

Mindstegrundstørrelsen er 1.200 m2 og der må maksimalt bygges i en højde 
af 11 meter i maksimalt 2 etager. 

Lokalplanområdet set fra syd-øst.



LOKALPLAN NR. 1356
VEJLE KOMMUNE

7

Enkelte bygningsdele/tekniske anlæg kan opføres i en højde over 11 meter, 
hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør 
det.

Ud mod Vandelvej stilles der yderligere krav til bygningers placering og 
udseende, bl.a. skal bebyggelses facader ligge parallelt med eller vinkelret 
til Vandelvej, og der skal være gennemlyste brud i facaderne for at skabe 
variation. 

Vej-, sti- og parkeringsforhold

Vejadgang skal foregå via Hans Thomsens Vej som vist på kortbilag 3. Vejen 
skal have et vejudlæg på 10 meter med en vejbredde på 6 meter og udføres 
med hensyn til lokalplanens udstykninger. Eksempel på placering af vej er vist 
på kortbilag 3.

Lokalplanen giver også mulighed for et erhvervsmæssig parkeringsanlæg. Her 
skal vej og parkeringspladser overholde de til enhver tid gældende vejregler. 
Vejafdelingen skal godkende vejprojektet. 

Vej og parkeringspladser skal udføres med ikke-permeabel belægning.

Ubebyggede arealer

Udendørs oplag skal udføres med ikke-permeabel belægning som afvandes 
til fælles regnvandsledning.

Der skal etables beplantningsbælter på min. 5 meter i bredden for at lave en 
grøn afskærmning mod omgivelserne, og der sikres et ubebygget bælte på 
mindst 10 meter til evt. støjreducerende foranstaltninger mod lokalplanens 
vestlige, sydlige og østlige afgrænsning, som vist på kortbilag 3 og 4b. 

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.

Museet har ikke i forvejen kendskab til fortidsminder på arealet. Dog ses flere 
meget oplagte, cirkulære forhøjninger i landskabet, som kan være overpløje-
de gravhøje. Landskabet ses i øvrigt at være ret oplagt for fortidig bebyggel-
se. Der er desuden fundet fortidsminder lidt vest for det aktuelle areal, idet 
der i 2006 blev udgravet bebyggelsesspor fra stenalder og bronzealder, samt 

REDEGØRELSE
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tyske løbegrave fra 2. Verdenskrig, ved Gl. Åstvej. På baggrund af ovenståen-
de er det museets anbefaling, at der udføres en arkæologisk forundersøgelse 
i god tid før byggemodning.

Landbrugsloven og jordbrugsmæssige arealinteresser

Der er landbrugspligt på matr.nr. 8ai Vandel By, Vandel. Inden realisering af 
lokalplanen forudsættes det, at landbrugspligten ophæves jævnfør landbrugs-
loven.

Når landbrugsjord skal overgå til bymæssige formål, skal det sikres, at for-
bruget af landbrugsjord ikke bliver større end nødvendigt, og der skal sikres 
en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse, så mil-
jøkonflikter så vidt muligt undgås.

Det er undersøgt, om der i eller i nærheden af lokalplanområdet er registreret 
landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold over 75 dyreenheder. Der er ikke 
registreret ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold i nærheden af lokal-
planområdet.

Lokalplanen dækker et område på 6,4 ha. Af disse er 2,7 ha i byzone. I for-
bindelse med udregning af arealforbruget i lokalplanen fratrækkes arealer til 
tekniske anlæg som regnvandsbassiner og bælter til støjvolde. Det vurderes  
derfor, at lokalplanens arealforbrug ikke er uforholdsmæssigt.

Kommuneplan 2021-2033

Hovedstruktur

Erhvervsområder skal planlægges med udgangspunkt i principper for bære-
dygtig byudvikling. Det betyder, at arealforbruget skal minimeres, at infra-
strukturen skal optimeres i forhold til kollektiv trafik, cyklister og fodgængere.

Planlægningen skal sikre, at erhvervsvirksomheder placeres, så transport af 
varer og arbejdskraft kan ske let og hensigtsmæssigt. Samtidig skal der tages 
hensyn til omgivelserne ved en zoneopdeling af virksomhederne, således at 
de mest miljøbelastende placeres længst væk fra f.eks. boliger og natur. 

Arealforbruget til erhvervsområder skal minimeres ved en høj udnyttelsesgrad 
på de enkelte grunde. Der skal gøres en særlig indsats for, at specielt virk-
somhederne langs indfaldsvejene og andre markante områder præsenterer 
sig harmonisk og med en høj kvalitet i arkitekturen.

Rammer

For lokalplanområdet gælder kommuneplanramme 22.E.1. Området skal an-
vendes til erhvervsformål og butik. 

Der kan bygges i en højde på 11 meter i maksimalt 2 etager, med en bebyg-
gelsesprocent på maksimalt 60. Bebyggelsen skal være fritliggende. Kom-
munalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større 
højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nød-
vendiggør det. 
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Der må ligge èn dagligvarebutik på 1.200 m2 i området. 

Miljøklassen er 1-5.

Tillæg nr. 30

For at give mulighed for yderligere to restauranter i området, er der udarbej-
det et tillæg til kommuneplanen. Da der i forvejen er to restauranter indenfor 
kommuneplanramme 22.E.1, tilføjes der til anvendelsesbestemmelsen i ram-
men, at der gives mulighed for i alt fire restauranter i området. 

Lokalplan

For dele af området gælder lokalplan ER 2.2.2 for erhvervsformål ved Hans 
Thomsens Vej, Vandel. Lokalplanen ophæves ved den endelige vedtagelse af 
nærværende lokalplan. 

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 kendskab til fire tilstandsservitutter i området, herunder højdebe-
grænsninger for Vandel og Billund Lufthavn, byggelinjer langs Vandelvej og 
Hans Thomsens Vej samt adgangsbegrænsninger til Vandelvej.

Der er også kendskab til to rådighedsservitutter, det er en deklaration om 
kloakledning og vandledning og en deklaration om et telekabel.

Serviutterne kan ikke aflyses ved lokalplanens vedtagelse. 

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 arkitekturpolitikkens mål at opnå visuel forskønnelse i erhvervsområ-
der. Det gælder både bygningernes arkitektur, de udendørs anlæg og omgi-
velserne. Erhvervsområderne skal desuden kunne tilfredsstille de krav, som 
mange moderne virksomheder og institutioner stiller til placering, miljø og 
landskabelige omgivelser.

Der stilles krav til bygningers placering og facader i nærheden af Vandelvej.

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 

REDEGØRELSE
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ressourcebevidsthed og tage hensyn til arealforbruget, vandmiljøet og klima-
forandringerne. 

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO2. 

Lokalplanen giver mulighed for erhverv i nærheden af større vejforbindelser,
udlægger erhvervsformål i forbindelse med et eksisterende erhvervsområde,
og forhindrer derfor unødvendig mængde transport.

Inden lokalplanen kan udnyttes, skal der etableres beplantning i form af be-
plantningsbælter. 

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.

Det vurderes, at der ikke er risiko for oversvømmelse i lokalplanområdet. 

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.

Tag- og overfladevand håndteres af Vejle Spildevand og udledes til en reci-
pient i nærheden af lokalplanområdet. Da lokalplanområdet er beliggende 
indenfor et vandværksopland, gives der ikke mulighed for nedsivning af tag- 
og overfladevand. 

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.
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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. 

Spildevand

For at undgå overbelastning af kloaksystemet og derved mindske risiko for 
oversvømmelser må de befæstede arealer, dvs. bebyggede og belagte arealer, 
på de enkelte grunde ikke overstige den befæstelsesgrad der er fastsat i Vejle 
Kommunes Spildevandsplan, med mindre regnvandet forsinkes på grunden. 
Belagte arealer er arealer, der er helt eller delvist uigennemtrængelige for 
vand.

Miljøforhold

Jordforurening

En del af området er undtaget af områdeklassificeringen, mens den anden 
del er ikke kortlagt med hensyn til jordforurening.

Støj, lugt, støv og luftforurening

Er lokalplanområdet støjbelastet af virksomheds- eller trafikstøj udover mil-
jøstyrelsens vejledende grænseværdier, skal planen med bestemmelser om 
etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., sikre den fremtidige aktuelle 
anvendelse i lokalplanområdet mod støjgener. Støjgrænserne fastsættes ud 
fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt for området.

Drikkevand

Området er beliggende indenfor indvindingsoplande til henholdsvis Randbøldal 
Vandværk og Billunde Vandværk. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, 
at der ikke må nedsives fra vej- og parkeringsarealer, samt at oplag skal fore-
gå på ikke-permeabel belægning som afvandes til fælles regnvandssystem. 

miljøscreeningsafgørelse 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 på-
virkning af miljøet har en karakter og et omfang jævnfør lovens bilag 3, der 
kræver en miljøvurdering. 

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer (arealanvendelse, 
arealinddragelse), vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 

REDEGØRELSE
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kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæolo-
gisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og res-
sourceeffektivitet samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Lokalplanen sikrer, at der ikke sker nedsivning fra befæstede arealer, så vand-
indvindingsoplandet påvirkes ikke.

Det er tale om langtidsparkering, hvor til- og frastrømning af biler forventes at 
være jævnt fordelt hen over uger og døgn. Vejene omkring kan derfor rumme 
den øgede trafikbelastning.

Vejle Spildevand håndterer regnvand fra befæstet areal op til 60% af grun-
dens samlede areal. Yderligere befæstet areal skal forsinkes på grunden.

Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10b, men vur-
deres at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for § 8, stk. 1, nr. 1, 
jævnfør § 8, stk. 2, og er derfor ikke miljøvurderet.

Det er vurderet, at der ikke er eksterne berørte myndigheder, der skal høres 
i screeningsafgørelsen.
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BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1356

Erhvervsområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel 
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 muliggøre erhvervsformål, herunder også parkeringsanlæg, service  

 erhverv som restaurant og tankstation,

at forebygge miljøkonflikter med omliggende boligområder,

at sikre grønne afskærmende beplantningsbælter omkring området, og

at overføre dele af lokalplanområdet til byzone. 

§ 2 Område og zonestatus

2.1 

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

8du og del af 8ai Vandel By, Randbøl. Lokalplanen omfatter også alle parcel-

ler, der efter den 24.02.2023 udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2

Lokalområdet opdeles som vist på kortbilag 1 i følgende delområder: del-

område 1 og delområde 2. 

2.3

Dele af matrikelnummer 8ai Vandel By, Randbøl overføres fra landzone til 

byzone som vist på kortbilag 1.

§ 3 Anvendelse

3.1

Området kan anvendes til erhvervsformål op til miljøklasse 5 som f.eks. 

erhvervsmæssig parkeringsanlæg, fremstillingsvirksomhed, håndværker, 

lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og service-

virksomhed.

Delområde 1: Erhverv miljøklasse 1-5
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Delområde 2: Erhverv miljøklasse 1-3

3.2

Der må i delområde 1 etableres servicevirksomheder i form af maksimalt to 

restauranter samt busstation, tankstation og elladestandere. 

3.3

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvands-

bassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning, samt telemaster.

§ 4 Udstykning

4.1

Mindstegrundstørrelsen er 1.200 m2.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Hans Thomsens Vej som vist på 

kortbilag 3.

5.2

Veje og p-pladser skal udformes med ikke-permeabel belægning som afvan-

des til fælles regnvandsledning.

5.3

Vendepladser skal etableres med en udformning i overensstemmelse med de 

til enhver tid gældende vejregler.

5.4

Interne veje udlægges med en bredde på 10 meter og med en kørebane-

bredde på minimum 6 meter. Vejafdelingen skal godkende vejprojektet.

5.5

Ved et erhvervsmæssig parkeringsprojekt som vist på illustrationsplanen 

kortbilag 4a, skal vej og parkeringspladser udformes i overensstemmel-

se med de til enhver tid gældende vejregler. Vejafdelingen skal godkende 

vejprojektet. 

5.6

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

25 m2 restaurant, 50 m2 kontorerhverv og 100 m2 andet erhverv. 

5.7

Der skal udlægges 

1 cykel p-plads pr. 200 m² erhverv.

BESTEMMELSER
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1 cykel p-plads pr. 50 m² pr. restaurant.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 

Der afsættes en byggelinje på 10 meter fra skel mod vest, øst og syd hvor 

der ikke må placeres bygninger, se kortbilag 3. Der må etableres p-pladser 

indenfor byggelinjen.

6.2 

Der må ikke placeres bygninger indenfor vejbyggelinjen på 25 meter fra 

vejmidte af for Vandelvej plus højde- og passagetillæg, som vist på kortbilag 

2 og 3. 

6.3

Indenfor 50 meter fra vejskel mod Vandelvej som vist på kortbilag 3, skal 

bebyggelsen placeres parallelt med eller vinkelret på Vandelvej. 

6.4

Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom må ikke overstige 60.

6.5

Bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager.

6.6

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

end  11 meter over niveauplan/terræn.

6.7

Enkelte bygningsdele/tekniske anlæg kan opføres på en højde over 11 meter 

hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvændiggør 

det.

6.8

Udnyttelsen af lokalplanområdet kan kun ske under overholdelse af Miljøsty-

relsens vejledende grænseværdier for støj.

§ 7 Bebyggelsens udseende

Gældende for delområde 1

7.1 

I store synlige facader ud mod Vandelvej skal der indarbejdes arkitektoniske 

variationer ved skift, fremrykninger, forskydninger samt forskellige farver 

eller andet, der giver variation i facaden. 

7.2  

Ved restauranter indenfor 50 meter fra Vandelvej, skal mure være i natur-
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farver i blank mur, pudset beton eller fremstå pudset. Let beklædning på 

facader skal udføres i naturtræ eller metal, hvis farve skal være naturlig eller 

ensfarvet og afdæmpet uden brug af stærke signalfarver. Der kan anvendes 

komposit-materialer, hvis overflade er lakeret, beklædt med træ eller metal.   

Folier i vinduer skal være gennemsigtige og må ikke fylde mere end 50% af 

vinduers flader. 

7.3

Facader fremstå som en kombination mellem vinduer, mur og let beklæd-

ning. Udhæng og baldakiner skal være vandrette og udføres i træ eller me-

tal i materialets naturlige farve eller lakeret ensfarvet, og afdæmpet uden 

brug af stærke signalfarver. 

7.4

Ventilationsanlæg, andre tekniske anlæg og afkast skal integreres i byg-

ningskroppen eller udformes som elementer, der er arkitektonsisk bearbej-

dede.

7.5

Tage skal være flade, udført i tagpap eller lignende.  

 

Gældende for hele lokalplanområdet

7.6

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.

7.7

Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og 

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

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. Afskærm-

ning af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer.

7.9

Tekniske installationer som f.eks. varmepumper skal afskærmes, og frem-

træde som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.

BESTEMMELSER
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7.10

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

mæssigt fremtræde i overensstemmelse med hovedbygningen.

Skiltning

7.11

Der må i forbindelse med fastfoodrestaurant el. lignende opstilles et 

fritstående skilt pr. ejendom i form af søjleskilt eller pylon med højde på 

mellem 4-8 meter, med en bredde op til 2 meter og en dybde på maksi-

mum 1 meter. Hvis der er kørende adgang fra vejen, kan der opsættes ét 

henvisningsskilt pr. ejendom med en højde på maksimum 1 meter og en 

bredde på maksimum 1 meter i lokalplanområdet. Skilte må ikke placeres i 

beplantningsbælter. 

7.12

Skilte og pyloner må ikke have en reflekterende overflade, skilteflader må 

ikke gennemlyses, kun skrift og logo må fremtræde gennemlyst, dog uden at 

blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skiltet må ikke være bevægeligt. 

Der må ikke opsættes lysbånd, elektroniske skærme, billboards og lignende 

med skiftende tekster og andet bevægeligt lys.

7.13

Facadeskilte skal udføres som enkeltstående bogstaver, og de skal ved stør-

relse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur. Der må opsættes 

to facadeskilte pr. virksomhed/butik; ét på hovedfacaden og ét på bagsiden.

7.14

Der må maksimalt opsættes 6 flagstænger i 2 grupper af 3 til reklameflag-

ning med placering som vist på kortbilag 3. 

Service- og benzinstationer

7.15

Desuden gælder for service- og tankstationer:

• Der må opsættes ét pris- og logoskilt med en højde mellem 4-8 meter, 

bredde op til 2 meter og dybde på maksimalt 1 meter, og må udføres som 

digitalt lysskilt.

• Overdækninger ved tankanlæg må udføres med nedadrettet belysning 

mod tankpladsen.

• På tagkanten må etableres et lysbånd uden løbende eller blinkende lys.
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§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

Udendørs oplag må kun foregå på ikke-permeabel belægning som afvandes 

til fælles regnvandsledning.

8.2 

Udendørs oplag må ikke være synligt fra Vandelvej eller Hans Thomsens 

Vej,  og oplag af affald skal afskærmes.

8.3

Der skal etableres et beplantningsbælte med en bredde på mindst 5 meter, 

med tæt og høj afskærmende beplantning med hjemmehørende arter som 

kan nå en højde på minimum 10 meter, som vist på kortbilag 3. Hvis lokal-

planen udnyttes til erhvervsmæssige parkeringspladser, skal beplantnings-

bælterne udformes i henhold til lokalplanens bilag A. 

8.4

Ved etablering af  erhvervsmæssige parkeringspladser, skal beplantnings-

bælterne udformes med en blanding af høj og lav beplantning i henhold til 

lokalplanens bilag A, og der skal etableres en jordvold på minimum 1 meter 

i højden samt et afskærmende trådhegn.

8.5 

Der skal etableres et beplantninbsbælte mod Vandelvej og en del af Hans 

Thomsens Vej med en bredde på mindst 5 meter med tæt og lav afskær-

mende beplantning, som vist på kortbilag 3. Dette beplantningsbæltet skal 

holdes i en højde på minimum 1 meter og kan bestå af bøgepur eller lave, 

tætte buske. 

8.6

Der reserveres en byggefrizone mod syd, øst og vest på minimum 10 

meter til evt. støjreducerende foranstaltninger, hvis disse kræves for at 

overholde miljøstyrelsens grænseværdier for støj. Se kortbilag 3.

8.7

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

punktshøjde på maksimum 4,0 meter som afskærmet og ikke-blændende 

skot- eller pullertbelysning.

BESTEMMELSER
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8.8

Der må ikke terrænreguleres med mere end +/- 0,5 meter i forhold til byg-

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

må udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. Jordvolde og regnvands-

bassin anlagt iht. lokalplanens § 8.4, § 8.6  og § 8.12 er undtaget denne 

bestemmelse.

8.9

Overfladevand skal håndteres på egen grund, hvis befæstelsesgraden over-

stiger befæstelsesgraden som fastsat i Vejle Kommunes spildevandsplan.

8.10

Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes hustandsmøller/mi-

nimøller.

8.11

Solceller kan opsættes på terræn på egen grund, hvis stativet ikke er synligt 

fra veje, stier og fællesarealer. Afskærmning skal ske med beplantning el-

ler fast konstruktion. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og 

solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet 

anlæg. 

8.12

Der udlægges areal til regnvandsbassin i princippet som vist på kortbilag 

3. 

8.13

Udnyttelsen af lokalplanområdet kan kun ske under overholdelse af Miljø-

styrelsens vejledende grænseværdier for støj.

Terrænregulering 1 meter fra skel
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§ 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse

9.1

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

de i § 5 nævnte parkeringsarealer og

de i § 8 nævnte beplantninger 

9.2

Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at Miljøstyrelsens 

vejledende grænseværdier for støj og støv er overholdt.

§ 10 Ophævelse af lokalplaner

10.1

Lokalplan ER 2.2.2 på matr.nr. 8du, Vandel By, Randbøl tinglyst den 

11.07.2002, aflyses.

§ 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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Offentliggørelse af lokalplanforslag nr. 1356 og forslag til 
kommuneplantillæg nr. 30 
 
Vejle Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1356 for Erhvervsområde 
ved Hans Thomsens Vej, Vandel og tillæg nr. 30 til Vejle Kommuneplan 2021-2033. 
Vejle Byråd har vedtaget forslagene på møde den 08.03.2023. 
 
Brevet her er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere, naboer og andre, der 
kan have en væsentlig interesse i planen. 
 
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. 
 
Lokalplanens indhold 
Lokalplanen er gælder for et område øst for rundkørslen ved Vandelvej og Hans 
Thomsens Vej i Vandel, og omfatter matr.nr. 8du og del af 8ai Vandel By, Randbøl. 
 
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for restauranter, tankstation, 
erhvervsmæssigt parkeringsanlæg og flere erhvervsgrunde for at understøtte 
udviklingen af Vandel By. 
 
En del af området gemmes bag tætte beplantningsbælter, og mod Vandelvej en mere 
åben beplantning med kik til restauranter mm.   

Rikke Tovbjerg Simonsen 
Byplanlægger, 
civilingeniør 
 
Lokal tlf.: 76 81 22 67 
Mobil tlf.: 29 33 23 70 
ritsi@vejle.dk 
 
Her bor vi: 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 
 
9. marts 2023 
 
J. nr.: 01.02.05-P16-15-21 

Teknik & Miljø 
Plan & Energi 
 
plan@vejle.dk 
www.vejle.dk 
 
CVR Nr. 29 18 99 00 
 
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 
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Kommuneplantillæggets indhold 
For at muliggøre restauranter, er der udarbejdet et tillæg nr. 30 til Vejle Kommuneplan 2021-2033. 
 

Figur 1 Illustration af hvis området udnyttes til et erhvervsmæssigt parkeringsanlæg. 
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Her kan du se forslagene 
Kommunens hjemmeside www.vejle.dk/hoeringer fra den 12.05.2023, 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 over 8 uger fra mandag den 13.03.2023 med høringsfrist fredag den 12.05.2023 
kl. 14.00. 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 & 
Energi, 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. 
 
Screening for miljøvurdering 
Der er foretaget screening af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør 
miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og 
derfor ikke skal miljøvurderes. Lokalplanen sikre bl.a., at der ikke sker nedsivning til 
vandindvindingsoplandet, og trafikken til p-pladsen kan håndteres af omkringliggende veje. 
Ændring af kommuneplanen er meget lille. Screeningen kan i 4 uger fra offentliggørelsen ses på 
kommunens hjemmeside. Se høringer på www.vejle.dk/hoeringer.  
 
Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering 
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger 
efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Gå til Klageportalen. 
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik 
& Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. 
for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for 
brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside. 
 
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder. 
 
Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Venlig hilsen 
 
Rikke Tovbjerg Simonsen 
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SåSådan behandler Vejle Kommune personoplysninger om dig 

(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) 

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

mailto:post@vejle.dk
mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
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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. 

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. 
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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 

 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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