KOMMUNEPLANTILLÆG 5

Nordager

gvej
Eltan

Korsvej

Lilballe

Lilballevej

INDUSTRI NORD 3

He
s

se
lly

Kolding MotoCross
Mo
nt a
ge

ve
j

n
Sø
Lilballe Skov

de

rjy

sk

e

M

ot

v
or

ej

Lilballe Skov

Kommuneplan 2017-2029

Kolding Kommune

Tillæg til Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune,
og består af 3 dele:
• Hovedstruktur - de overordnede mål og indsatsområder for Kolding
Kommunes udvikling
• Retningslinjer - regler og principper for administration og varetagelse af særlige temaer
• Rammer - bestemmelser for lokalplanlægning og byggesagsbehandling
Kommuneplanens retningslinjer og rammer er administrationsgrundlaget for virkeliggørelse af hovedstrukturens mål.
Ændring af kommuneplanen sker med et kommuneplantillæg, som
ændrer retningslinjer eller rammer, hvis der opstår behov for ændring
af
kommuneplanen.
Det kan for eksempel være
• anvendelsen af et areal
• en bebyggelses art, omfang eller placering
• en bebyggelses ydre bevaring
• natur, trafik eller varmeforsyning
Forslag til kommuneplantillæg fremlægges offentligt i 8 uger. Det giver
alle mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og
ændringsforslag.
Bestemmelserne i kommuneplantillægget bliver en del af
kommuneplanen, når Kolding Byråd har vedtaget
kommuneplantillægget endeligt.

Kommuneplantillæg 64
Dette tillæg omfatter rammeområde 0735-E1 i områdeplan 07 Bramdrup, som er beliggende ved Profilvej
Kolding Kommune har modtaget ønske om at udbygge det eksisterende lager på Profilvej 9, 6000 Kolding med
bl.a. et højlager med en højde på op til 35 meter. For at muliggøre dette forudsættes det, at der udarbejdes
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et kommuneplantillæg, der ændrer den maksimale bygningshøjde for området, samt at der udarbejdes en ny
lokalplan for området. Lagervirksomheder kan klassificeres op til virksomhedsklasse 6 og den specifikke anvendelse ændres derfor fra virksomhedsklasse 1-4 til virksomhedsklasse 1-6.
Det giver anledning til følgende ændringer i områdets særlige anvendelsesbestemmelser:
Der oprettes et nyt rammeområde 0735-E2, hvor den maksimale bygningshøjde øges fra 10 meter til 35 meter.
Den specifikke anvendelse ændres fra ”kontor- og serviceerhverv samt lettere industri - virksomhedsklasse 1-4”
til ”kontor- og serviceerhverv, lettere industri samt transporterhverv og transport- eller lagertunge virksomheder- virksomhedsklasse 1-6.”
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Rammekort og rammebestemmelser

Rammekort før kommuneplantillæg 5:
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Boligområde
Blandet bolig og erhverv
Erhvervsområde
Centerområde
Område til fritidsformål
Sommerhusområde
Område til offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Andet
Perspektivområde

Kommuneplanens rammer for planlægningsområdet før kommuneplantillæg 64.

Særlige rammebestemmelser før kommuneplantillæg 5:
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Enkeltområde

0735-E1

Navn

INDUSTRI NORD 3

Anvendelse generelt

Erhvervsområde

Anvendelse specifik

Kontor- og serviceerhverv samt lettere industri - virksomhedsklasse 1-4.

Bebyggelsesprocent

50

Max etager

-

Max bygningshøjde

10 meter

Zonestatus

Byzone / landzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Supplerende bestemmelser

-

Rammekort efter kommuneplantillæg 5:
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Blandet bolig og erhverv
Erhvervsområde
Område til fritidsformål
Tekniske anlæg

200 meter

Kommuneplanens rammer for planlægningsområdet efter kommuneplantillæg 64.

Særlige rammebestemmelser efter kommuneplantillæg 5:
Enkeltområde

0735-E2 (Ny)

Navn

INDUSTRI NORD 3

Anvendelse generelt

Erhvervsområde

Anvendelse specifik

Kontor- og serviceerhverv, lettere industri samt transporterhverv og
transport- eller lagertunge virksomheder- virksomhedsklasse 1-6.

Bebyggelsesprocent

50

Max etager

-

Max bygningshøjde

35 meter

Zonestatus

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Supplerende bestemmelser

3

Vedtagelsespåtegning
Forslag til offentlig høring
Kommuneplantillægget er vedtaget som forslag til offentliggørelse af byrådet udvalget den 25. september 2017.

Forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 24, på Kolding Kommunes hjemmeside den 3. oktober 2017.

Endelig vedtagelse
Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget til offentliggørelse af Kolding Byråd den 30. januar 2018.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30, på Kolding Kommunes hjemmeside den 1.
februar 2018.
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Bilag
Miljøscreening

Afgørelse – Ved Profilvej – et erhvervsområde
Lokalplan 0735-31 Ved Profilvej samt kommuneplantillæg nr. 5
Rammeområde:
Anvendelse i dag:
Planlagt anvendelse:
Lokalplanlagt erhvervs- Fortsat erhvervsområde
0735.E1 Industri Nord 3
Kommuneplan 2017-2029 område samt støjende
idræt
Miljøpåvirkning:
Kriterier
TEKNIK
Teknisk infrastruktur
Transport
SOCIOKULTURELT
Mangfoldighed
og struktur
Bylivskvalitet
Funktion og tilpasning
Æstetik

Størrelse:
Ca. 112.400 m2
Miljøscreeningsdato:
02-08-2017
* Særlige forhold
Krav om LAR
Industriområde med tung
trafik.
Industriområde samt støjende idræt.
Ingen attraktive opholdsarealer.
Skiltning og højde på højlager er markant.

MILJØ
Global og lokal
Risiko for skyggevirkning
miljøpåvirkning
fra højlager.
Ressourceforbrug og affald
Estimering af påvirkningen:
*Rød: Væsentlig negativ påvirkning
*Gul: Påvirkning afhængig af udførelse
*Grøn: Positiv eller neutral påvirkning

Grundlaget for screeningen:
Miljøscreeningen er foretaget på baggrund af lokalplan 0735-31 og tilhørende visualiseringer samt Kommuneplantillæg nr.
5, som ændrer rammebestemmelserne for rammeområde 0735.E1 Industri Nord 3 for det pågældende område.
Konsekvensvurdering:
Miljøscreeningen er foretaget på ændringer i forhold til den gældende lokalplan 0553-12 Industri Nord 3 og støjende idræt.
Lokalplan 0553-12 aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan. Lokalplan 0735-31 giver mulighed for
etablering af et højlager på op til 35 m.
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Kolding Kommuneplan 2017-2029 er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 5. Kommuneplantillægget ændrer den maksimale bygningshøjde fra maksimalt 10 m til maksimalt 35 m samt ændrer virksomhedsklassen fra virksomhedsklasse 1-4 til virksomhedsklasse 1-6. Nyt rammeområde hedder 0735.E2 Industri
Nord 3.
Afhængig af den videre planlægning kan udvikling af arealet medføre konsekvenser for:
Teknisk infrastruktur: Regnvandshåndtering foreslås håndteret på egen grund via LAR.
Funktion og tilpasning: Ingen attraktive opholdsarealer.
Æstetik: Skiltning og højde på højlager er markant.
Global og lokal miljøpåvirkning: Risiko for skyggevirkning på omgivelserne fra højlager.
5

Afbødende foranstaltninger:
Teknisk infrastruktur: Etablering af eksempelvis regnbede har en positiv konsekvens for afledningen af overfladevand, da
dette minimerer mængden af afledt regnvand og forsinker afledningen af vandet ved voldsomme regnvandshændelser.
Æstetik: Mere diskret skiltning på højlager. Den lysegrå farve på facaden virker mindst dominerende.
Global og lokal miljøpåvirkning: Visualisering/beregning af skyggefald fra højlager.
Konklusion:
Lokalplan 0735-31 samt kommuneplantillægget nr. 5 skal ikke miljøvurderes. Lokalplanen og kommuneplantillæggets indvirkninger på miljøet vurderes hverken hver for sig eller samlet set som væsentlige.
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Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding
byogudvikling@kolding.dk

LOGO5C_Bånd2-linjerStor_Rød

1. februar 2018 - Sagsnr. 17/20608 - Løbenr. 21392/18

Endelig vedtagelse
Byrådet vedtog den 30. januar 2018 følgende planforslag endeligt:


Tillæg 5 til Kommuneplan 2017-2029



Lokalplan 0735-31 Ved Profilvej – et erhvervsområde.

Fra den 1. februar 2018 kan de endeligt vedtagne planer ses på www.kolding.dk/plansager og på Byog Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.
Du kan se referatet fra den politiske behandling ved at følge dette link:
Referat 30. januar 2018. https://www.kolding.dk/first-agenda/byradet/dagsorden-30-januar2018#8c86509646360cb798bc8ccfabb2a6aa56de0925

Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og § 31 om offentliggørelse.
Du kan se yderligere oplysninger om ændringer i forhold til de fremlagte planforslag, retsvirkninger samt
klagevejledning i annoncen på næste side. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på
hant@kolding.dk eller 79 79 1611.
–
Venlig hilsen
Hans Peter Therkildsen
Landinspektør / Byplanlægger

Bilag
Annonce om offentlig høring

Endelig vedtagelse af tillæg 5 til Kommuneplan 2017-2029 og
lokalplan 0735-31 Ved Profilvej – et erhvervsområde
Kort beskrivelse af planerne

Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet.
Byrådet har den 30. januar 2018 vedtaget tillæg 5 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0735-31 Ved
Profilvej – et erhvervsområde.
Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.
Planområdet ligger i et eksisterende erhvervsområde ved Profilvej umiddelbart nordvest for motorvejen.
Kommuneplantillæggets formål er


at ændre den maksimale bygningshøjde fra 10 til 35 meter.



at ændre anvendelsen fra virksomhedsklasse 1-4 til virksomhedsklasse 1-6.

Tillægget er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort
den 3. oktober 2017.
Lokalplanens formål er:
 at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål;


at muliggøre opførelse af højlager i tilknytning til eksisterende lager.
—
Side 2

Lokalplanen er, udover mindre redaktionelle tilretninger, uændret i forhold til forslaget, der blev
offentliggjort den 3. oktober 2017.
Retsvirkninger
Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra
bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller
tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser kan kun foretages
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller
ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens
rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning
Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du
mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.


lovkrav til planens indhold,



lovkrav til procedurer,



lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel
interesse i sagens udfald.
Hvem er klageinstans?
Vedr. retlige spørgsmål: Planklagenævnet.
Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal
du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Byog Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan
fritages.
Hvad er klagefristen?
Klagefristen er den 1. marts 2018, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.
Hvad er lovgrundlaget?
Planloven.

—
Side 3

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og
reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på
www.naevneneshus.dk.
Søgsmålsfrist:
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra
offentliggørelsen.

—
Side 4

