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Kommuneplanlægning
Kommuneplanen er Byrådets plan for kommunens udvikling. Det gæl-
der udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, bu-
tikker, offentlige institutioner, trafikanlæg og grønne områder mv. Kom-
muneplanen skal sammenfatte og konkretisere Byrådets overordnede 
politiske mål. 

Selve kommuneplanen består af en hovedstruktur med den fælles 
kommuneplan for Trekantområdet, hvori der opsættes overordnede mål 
for udviklingen i kommunen. Her fastlægges retningslinjer for arealan-
vendelse i kommunen som helhed og i de enkelte by- og landområder. 
Herudover skal der foreligge rammer med både generelle og detalje-
rede bestemmelser for lokalplanlægningen. Rammedelen skal ledsages 
af en redegørelse for kommunens planlægning.

Strategi og fælles hovedstruktur
Byrådet har den 18. december 2017 godkendt en ny samlet kommune-
plan for Kolding Kommune.

Kolding Byråd har valgt at udarbejde dele af kommuneplanen i samar-
bejde med de 6 andre kommuner i Trekantområdet - Billund, Frederi-
cia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle. Det betyder, at kommunerne 
sammen har udarbejdet en fælles planstrategi for Trekantområdets ud-
vikling samt en hovedstruktur med overordnede arealudpegninger og 
retningslinjer for arealanvendelsen. Den fælles planlægning skal med-
virke til at styrke Trekantområdets identitet og muligheder.

Den fælles planstrategi er suppleret med strategi for, hvordan Byrådet 
ønsker at målrette planlægningen omkring de temaer, der har særlig 
relevans for Kolding Kommune.

Hovedstruktur for Kolding Kommune
Den fælles kommuneplandel suppleres med en hovedstruktur for i Kol-
ding Kommune.

Den lokale hovedstruktur for Kolding Kommune indeholder en gennem-
gang af den overordnede struktur for udviklingen samt lokale retnings-
linjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægningen.

Kommuneplanrammer
Kommunens samlede geografi er opdelt i plandistrikter, som igen er 
opdelt i enkeltområder, der hovedsagligt er afgrænset ud fra anven-
delse, eksempelvis boligformål, erhvervsformål, osv. samt ud fra skel, 
geografiske eller naturgivne forhold. Det er tilstræbt at fastsætte en af-
grænsning og opdeling med nogenlunde ensartet anvendelse og bebyg-
gelse inden for hver enkeltområde. Rammebestemmelserne er opdelt 
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i generelle rammer - dels for hele kommunen dels for de enkelte an-
vendelseskategorier - og i specifikke rammer, der omfatter de enkelte 
områder. Bestemmelserne fremgår af områdeplanerne for de 14 plan-
lægningsdistrikter.

Via lokalplanrammerne har offentligheden mulighed for at vurdere, 
hvordan kommuneplanen gennem lokalplanlægning vil have indflydelse 
på bygge- og anvendelsesmuligheder i de enkelte områder.

Som hovedregel er der ikke opsat rammebestemmelser for det åbne 
land. Der er dog rammer for de afgrænsede landsbyer samt enkelte 
fritliggende anlæg. Der kan udstykkes og bygges på baggrund af en 
landzonetilladelse inden for landsbyafgrænsningen. Derudover kan ek-
sisterende bygninger indrettes til en række formål, som det fremgår 
af retningslinjer om det åbne land. Der kan stilles krav om tinglysning 
af en deklaration til sikring af forhold, som sædvanligvis reguleres i en 
lokalplan.

Forudsætninger for kommuneplan 2017
Kommuneplanrevisionen er udarbejdet med baggrund i Planstrategi 
2015 for Trekantområdet og Kolding Kommune.

Der er udarbejdet et selvstændigt dokument der redegør for forudsæt-
ningerne for revisionsarbejdet, og de arealudpegninger som kommune-
planen indeholder. 
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BYUDVIKLING - BOLIGER 
OG ERHVERV

Boliger - rummelighed og behov

I henhold til statslige udmeldinger skal udlæg af nye byudviklingsområ-
der ske ud fra overvejelser om det samlede arealforbrug i planperioden 
og byvækstens fordeling mellem kommunens byer (bymønster).

Kommunens opgørelse over rummelighed til boligbebyggelse viser, at 
der i endnu ikke udnyttede rammeområder er plads til knap 3.000 nye 
boliger. Rummeligheden sat i forhold til det forventede byggeri viser, 
at de udlagte arealer vil kunne dække behovet for nybyggeri inden for 
planperioden. Herudover kalkuleres der med en rummelighed til fortæt-
ning og omdannelse inden for eksisterende byområder med knap 2.400 
boliger. Der er således sikret vækstmuligheder for den kommende 
planperiode.

Igennem de seneste 12 år er der i Kolding Kommune opført cirka 3.500 
boliger - gennemsnitligt cirka 290 boliger årligt. Tallet dækker over en 
nedgang i byggeriet i kriseårene 2008-2012, hvor der feks. i 2011 kun 
blev opført knap 98 nye boliger. Kurven er imidlertid vendt og Kolding 
Kommune oplever nu, at befolkningstilvæksten øges - en udvikling, 
som forventes at fortsætte en årrække frem.

Det er vigtigt, at der til stadighed er udlagt grunde fordelt rundt om 
i kommunen, der sikrer et bredt og varieret udbud af grunde - både i 
forhold til størrelse, type og geografisk placering. For at skabe et flek-
sibel og varieret udbud af boliger, har det enkelte steder været ønsket 
at sikre udlæg til flere boliger, end der umiddelbart  vurderes at være 
behov for i det enkelte lokalområde.

I henhold til Planstrategi 2015 skal udviklingen hovedsageligt ske inden 
for allerede udlagte byudviklingsområder. Der har i enkelte områder 
været behov for en omfordeling af arealudlæg - nye arealer er udlagt, 
mens andre er taget ud. De områder, hvor der er sket en omfordeling, 
er områder, hvor byudvikling kan medvirke til at understøtte den lokale 
service. 

Forudsætningsgrundlag
Der kan i forbindelse med udlæg af 
byudviklingsområder stilles særlige 
krav til grundvandsbeskyttende 
tiltag. Store dele af de bynære om-
råder i Kolding Kommune er omfat-
tet af drikkevandsinteresser, og 
derfor er der udarbejdet en samlet 
redegørelse for forholdet mellem 
byudvikling og drikkevandsinteres-
ser (se bilag).



Kort med angivelse af nye byudviklingsområder samt områder der udtages 
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Skemaoversigt - udlæg til boligformål med angivelse af eksisterende udlæg, nye udlæg og 
udtag af arealer
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34 279 10 78

09
Sdr. Bjert m.fl.

32 260 7 58 16 127

10
Dalby m.fl.
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11
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38 310 5 39
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I alt 368 2.947 32 221 30 241

Rummelighed til boliger
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boliger

Nyt samlet 
boligudlæg

Ialt 2.947 221 241 2.927

Skemaoversigt - udlæg til boligformål med angivelse af eksisterende udlæg, nye udlæg og 
udtag af arealer

Samlet boligudlæg
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Samlet set udlægges der i kommunen i alt cirka 32 hektar nye arealer 
til byvækst med boliger. Arealudlæggene bliver modsvaret af udtag-
ning af i alt cirka 30 hektar af eksisterende udlæg. Nedenstående er en 
samlet rummelighedsopgørelse for de eksisterende udlæg til boligom-
råder samt de nye arealudlæg og de udlæg, der udtages i forbindelse 
med kommuneplan 2017. 

Af skemaet herunder fremgår rummelighedsopgørelser for antallet af 
boliger fordelt på de enkelte planlægningsdistrikter. I skemaet oply-
ses om den eksisterende rummelighed til boliger i kommuneplan 2013 
samt de nye og udtagne udlæg i forbindelse med kommuneplan 2017 
(angivet i henholdsvis hektar og omregnet til boliger).   

Der udlægges nyt areal i et omfang svarende til det areal, der udtages. 

I Hovedstrukturens kapitel 2 under "Byudvikling" er den samlede 
mængde byudviklingsarealer i Kommuneplan 2017 - 2029 beskrevet 
nærmere.



Arealerne omkring stadion omdisponeres, således at de eksisterende banearealer udlægges 
til grønt område og stadionområdet udlægges til offentligt formål. De øvrige arealer ved 
henholdsvis Cricketbanen og kolonihaverne fastholdes til blandet bolig og erhverv.10

Området ved Kolding Stadion
Området med det eksisterende stadion er i gældende Kommuneplan 
2013 - 2025 udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.  Udlægget er 
sket i forbindelse med ønsker om at omdanne arealerne til egentlige 
byformål med boliger og erhverv samtidig med at der blevet overvejet 
en udflytning af Stadion til et samlet idrætsområde i Vonsild.

Der er ikke længere grundlag for en udflytning af Stadion. Dels har det 
vist sig problematisk at trafikbetjene et nyt byområde fra Vejlevej, dels 
er der ikke skabt den nødvendige økonomiske balast til udflytning af 
hele stadionanlægget. 

Områdets anvendelsesbestemmelser  foreslås i kommuneplanen æn-
dret for at fastholde stadion med tilhørende baneanlæg. Hovedparten 
af området - ud mod Kolding Å - udlægges således til grønt område 
med idrætsformål, samtidig med at selve stadionområdet udlægges til 
offentligt formål.

Eksisterende areal med cricketbane samt kolonihaveområdet fasthol-
des som hidtil til fremtidig planlægning for blandet bolig- og erhvervs-
formål.

De eksisterende kolonihaver er ikke fastlagt som "varige", da der kan 
blive behov for at inddrage arealer til andet formål. 

Arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Som følge af det 
eksisterende byområde mellem områderne og kysten, vurderes det at 
kystlandskabets karakter ikke påvirkes visuelt af udlægget. Det vil så-
ledes ikke være i konflikt med de særlige hensyn i kystnærhedszonen.



Der ønskes et nyt udlæg til boligformål nord for Donsvej for at sikre varierede udbud  af 
arealer.
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Donsvej Vester Nebel
Vester Nebel er et større landsbysamfund i kommunens nordvestlige 
del. Byen har skole, institutioner og lokal dagligvarebutik. 

Over de forløbne 10 år har der været en stor tilflytning til landsbyen og 
der er i den periode samlet opført 106 boliger - primært på arealer ved 
Elkærholm i den sydvestlige del af byen.
 
Der er udlagt et større sammenhængende byudviklingsområde ved Bau-
nehøj i den sydøstlige del af byen. Restrummeligheden er på ca. 15 ha, 
hvilket svarer til, at der ved en udbygning med 7 boliger pr. ha kan op-
føres ca. 105 boliger.

Borgerne i Vester Nebel har tilkendegivet, at byudvikling ikke alene øn-
skes mod syd. Derfor er der indkommet ønske om udvikling af et ca 2 
ha stort areal langs den nordlige side af Donsvej. Arealet kan rumme  
ca. 14 boliger.

Med baggrund i de senere års kraftige byvækst vil en medtagelse af 
arealet ved Donsvej gøre byudviklingsudbuddet i Vester Nebel mere dif-
ferentieret. Det er realistisk at forudsætte, at området sammen med de 
øvrige arealudlæg kan udbygges inden for den næste 12 årige planpe-
riode.



0 100 20050
Meter

300

Stenderupvej

Hyldvej

Hundborgvej

Sti

Nyt boligområde

Revideret principskitse for område vest for Sdr. Stenderup - 21. juni 2010Revideret skitse for område vest for Sdr. 
Stenderupvej

Der ønskes et nyt udlæg ved Moshusevej. Samtidig udtages dele af det udlagte område 
ved Hyldvej, idet terrænnet og adgangsforholdene vanskeliggør en udnyttelse.
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Moshusevej i Sdr. Stenderup
Der er udlagt flere byudviklingsområder i Sdr. Stenderup til boliger (ca 9 
ha) med en rummelighed til ca. 60 boliger. I forbindelse med overvejel-
ser omkring lokalplanlægning i 2010 blev det vurderet, at byudviklings-
området ved Hyldvej ikke skulle vejbetjenes via en forbindelsesvej vest 
om landsbyen fra Stenderupvej. Samtidig blev det besluttet, at området 
skulle reduceres til 4-5 boliger (ca. 0,6 ha). Områdets beliggenhed på 
et skrånende areal vanskeliggjorde en udbygning. Der sker derfor en 
reduktion i arealudlægget ved Hyldvej. 

Der udlægges et nyt byudviklingsareal ved Moshusevej med henblik på 
etablering af et Hospice med 12 boligenheder. Alternativt udlægges om-
rådet til boligformål generelt. Arealet for den samlede udvikling i Sdr. 
Stenderup vil ikke blive udvidet, idet der sker en omfordeling af eksiste-
rende arealudlæg. Det nyudlagte areal er placeret i tilknytning til eksi-
sterende byområde ved Varmarksvej. Beliggenheden ud mod de store 
landskabelige træk mod syd er valgt med særlig vægt på udsigt og at-
traktion i forhold til et eventuelt hospice.

Arealet er delvist beliggende inden for kystnærhedszonen. Som følge af 
de lokale terrænforhold og beplantning mellem kommende byggeri og 
kyst, vurderes det at kystlandskabets karakter ikke påvirkes visuelt af 
udlægget. Det vil således ikke være i konflikt med de særlige hensyn i 
kystnærhedszonen.

Den sydlige del af Sdr. Stenderup ligger i områder med OSD og NFI - 
sidstnævnte er det mest sårbare. 

Der henvises til generelle rammebestemmelser i forhold til bebyggelser 
i drikkevandsområder.



For at sikre et varieret udbud af arealer i Lunderskov udlægges nyt areal ved Rugvang i 
den sydlige del af Lunderskov.
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Rugvang i Lunderskov
Ved Rugvang i det sydlige Lunderskov udlægges et nyt boligområde til 
haveboliger - både parcelhus- og tæt-lav bebyggelse.

Lunderskov udgør som centerby en stærk bosætningsby, hvor blandt 
andet de gode adgangsforhold til motorvej og tognettet, samt adgang til 
smuk natur og landskab, er stærke bosætningsparametre. 

I den vestlige del af Lunderskov er udlagt et boligområde ved Dollerup 
Sø. Området er lokalplanlagt. Området er det eneste tilbud til nybyggeri  
i Lunderskov.

Med henblik på at skabe et varieret udbud af arealer til bosætning i Lun-
derskov, udlægges derfor et nyt boligområde ved Rugvang. Området er 
på 5 ha, svarende til ca. 39 boliger. 



Nyt udlæg vest for Almind - nord og syd for Vestergade.
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Østergade og Hedevej i Almind
Almind er et større landsbysamfund i kommunens nordvestlige del. Byen 
har skole, institutioner og lokal dagligvarebutik. 

Over de forløbne 10 år er der sket en kraftig udbygning af Almind med 
gennemsnitligt ca. 13 boliger årligt. De udlagte byudviklingsområder i 
den sydlige del (ca. 20 ha) er således stort set udbygget. I den nordlige 
del af Almind er udlagt byudviklingsområde på ca. 8 ha, svarende til ca. 
68 boliger. 

Med baggrund i de senere års kraftige byvækst vurderes det for hen-
sigtsmæssigt fortsat at sikre udviklingsmuligheder i Almind. 

Derfor udlægges der i den vestlige del af Almind nye boligområder på 
knap 8 ha, svarende til ca. 60 nye boliger.

Hele Almind ligger i områder med OSD og NFI. 

Der henvises til generelle rammebestemmelser i forhold til bebyggelser 
i drikkevandsområder.



Nyt udlæg ved Gl. Bjært i den sydlige del af Sdr. Bjert. Der sikres særlige bestemmelser 
for Westerbygård til sikring af kulturmiljøet med de bevaringsværdige bygninger.
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Agtrup - Sdr Bjert
Agrtrup / Sdr. Bjert er et større landsbysamfund i kommunens østlige 
del.
 
I området er udlagt flere byudviklingsområder til boliger (ca. 21 ha) 
samt areal til erhverv (ca. 7 ha). Restrummeligheden er på ca. 150 bo-
liger.

I kommuneplanen udlægges et nyt byudviklingsareal ved Gl. Bjært i den 
sydlige del af Sdr. Bjert. Arealet på ca. 3,5 ha har en rummelighed til ca. 
25 boliger.

Set i lyset af, at der allerede er udlagt ca. 21 ha i Agtrup / Sdr. Bjert 
sker der samtidig en omfordeling af byudviklingsområder, ved  udtag 
af eksisterende arealudlæg i den nordlige del af Agtrup. Arealet, der er 
beliggende mellem Løgervej og Gydeledvej, er på  på ca. 12 ha, og om-
rådet har været problematisk at udvikle, da der er særlige arkæologiske 
interesser i området.

Det nyudlagte areal ved Gl. Bjært i den sydlige del af Sdr. Bjert er ikke 
beliggende inden for kystnærhedszonen, hvilket er tilfældet for det ud-
tagne område i den nordlige del af Agtrup.

Den lokale restrummelighed til den kommende 12 årige planperiode vil 
herefter være ca. 12,5 ha (ca. 90 boliger) svarende til en udbygning med 
gennemsnitligt ca. 8 boliger årligt, hvilket er realistisk at forudsætte. 

Hele Agtrup/Sdr. Bjert ligger i områder med OSD og NFI, hvor sidst-
nævnte er det mest sårbare.

Der henvises til generelle rammebestemmelser i forhold til bebyggelser 
i drikkevandsområder.



Nye arealer udlægges til boligudbygning i Ødis samtidig med at andre udtages. Der ud-
lægges endvidere et areal til fritidsformål ved søen. 
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Søndergyden og Vamdrupvej i Ødis
Ødis er et mindre landsbysamfund beliggende syd-vest for Kolding i ca. 
10 km afstand til den kommende motorvejstilslutning ved Ødisvej. I 
Ødis udgør skole, idrætshal og institutioner de eksisterende byfunktio-
ner, og derfor er byen udpeget som lokalby i bymønsteret med henblik 
på overførsel til byzone.

Der er udlagt flere områder til byudvikling til boliger i Ødis (ca. 8 ha) 
med en rummelighed på ca. 60 boliger. De nuværende byudviklingsom-
råder er udpeget med baggrund i landsbyens udviklingsplan fra 2009. 

Der udlægges et byudviklingsareal til boliger i den vestlige del af Ødis, 
vest for Borgmestervænget. Dette område vurderes, at være det mest 
attraktive område til boligudbygning med god stiforbindelse til skole og 
sø, samt gode udsigtsmuligheder. I den sydlige del af Ødis udlægges 
desuden et mindre område ved Søndergyden. Området ligger i god til-
knytning til landsbyens bebyggelse og omfatter desuden en del af den 
eksisterende landsbybebyggelse. 

De nye områder omfordeles med eksisterende udlæg ved Fløjbjergvej 
og ved Skolebakken. Samlet set reduceres byudviklingsarealerne i Ødis 
med ca. 4,6 ha. 

Hele Ødis ligger i områder med OSD og den østligste del af området ved 
Søndergyden ligger indenfor NFI. Sidstnævnte er det mest sårbare. 

Der henvises til generelle rammebestemmelser i forhold til bebyggelser 
i drikkevandsområder.



Dalbys oprindelige landsbyafgrænsning.

Dalby landsby ændres til byzoneområde i tilknytning til det øvrige Dalbyområde mod øst. 
Udlægget reduceres i forhold til den tidligere landsbyafgrænsning.

Idéskitse til udbygning af de arealer, hvor 
store landbrugsbygninger ønskes fjernet.

Dalbygård

Boliger på areal 
med nuværende 

landbrugsbygninger

Ankerhus

Dalbyvej
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Dalby
Sydøst for Kolding er der i de seneste år sket en stor boligudbygning 
øst for landsbyen Dalby. Udbygningen er sket med baggrund i en struk-
turplan fra 2005. Strukturplanen angiver principper for den kommende 
planlægning. I henhold til dette skulle landsbyen fastholdes i landzone. 

Det har imidlertid vist sig mest hensigtsmæssigt at medtage landsbyen 
som byudviklingsområde i tilknytning til de omliggende områder og af 
hensyn til helheden.

Kolding Kommune medtager hovedparten af landsbyen som byudvik-
lingsområde i tilknytning til det tilstødende byudviklingsområde øst for. 
En byudvikling vil blandt andet muliggøre nedrivning af flere store over-
flødiggjorte landbrugshaller med henblik på boligudbygning på arealer-
ne. Samtidig sikres et grønt område mellem det eksisterende boligom-
råde og landsbyen. Den oprindelige landsbyafgrænsning fjernes og der 
åbnes ikke længere mulighed for huludfyldning langs den nordlige del af 
Dalbyvej. I princippet sker der en reduktion af afgrænsningen.

Der er igangsat en planproces, hvor man gennem lokalplanlægning kan 
overføre hele eller dele af landsbyen Dalby til byzone. 

Arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Som følge af de lo-
kale terrænforhold og beplantning mellem kommende byggeri og kyst, 
vurderes det, at kystlandskabets karakter ikke påvirkes visuelt af ud-
lægget. Det vil således ikke være i konflikt med de særlige hensyn i 
kystnærhedszonen.

Der henvises til generelle rammebestemmelser i forhold til bebyggelser 
i drikkevandsområder.



I Skanderup reduceres eksisterende ramme  til blandet bolig og erhverv. 
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Skanderup
Skanderup by er et mindre landsbysamfund øst for Vamdrup og Lunder-
skov.

Skanderup er udlagt som byzonelandsby (lokalby) med henblik på over-
førsel til byzone i forbindelse med byudvikling.  Der er i kommuneplanen 
udlagt et byudviklingsareal på 2 ha i tilknytning til Ejersminde. Arealet, 
som endnu ikke er udbygget, kan rumme 12-14 boliger. Herudover er 
der ikke planlagt byudvikling.

Desuden er for en del år siden udarbejdet lokalplan for udstykning syd 
for Kastanje Allé ved Marievænget. Lokalplanen fastholdt området i 
landzone. 

Umiddelbart nord for byen ligger et større husdyrbrug med malkekøer, 
der er begrænset i sine udvidelsesmuligheder som følge af husdyrlovens 
bestemmelser om afstand til fremtidig byzone. Set i forhold til de eksi-
sterende udbygningsmuligheder, og af hensyn til lokale erhvervsinteres-
ser, reduceres den eksisterende ramme til blandet bolig og erhverv.   



Kommuneplanens rammeområde ved Hvidkærgårdsvej reduceres, så det svarer til det lokalplanlagte om-
råde.
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Hvidkærgårdsvej ved Bastrup i Vamdrup 
Arealudlægget til boligformål ved Hvidkærgårdsvej (rammeområde 
1218.B3) har været en del af de seneste kommuneplaner. En større del 
af rammeområdet er lokalplanlagt i 2011, med lokalplanbestemmelser 
for området syd for Hvidkærgårdsvej (delvist byggemodnet), og med 
rammelokalplan for området nord for Hvidkærgårdsvej.

Alene inden for lokalplanens afgrænsning eksisterer en rummelighed til 
boligudbygning, som forventes at kunne dække den fremtidige bolig-
udbygning i lokalsamfundet over de næste 12 år. 

Derfor reduceres rammeområde 1218.B3, så det svarer til lokalplanens 
afgrænsning. Reduktionen indebærer udtag af ca. 7 ha, som dermed 
indgår i forbindelse med omfordeling af byudviklingsområder i den 
samlede kommune.



Erhverv Eks. udlæg i 
kommuneplan 

2013

Nye arealud-
læg

Ialt

Birkemosevej 6 6

Tankedalsvej (ret-
tet)

188 188 

Allervej  18  18 

Gelballevej 52 52 

Bønstrup 132 132 

Nørreskovvej 3 3 

Petersminde 3 3

Bramdrup 77 77

Agtrup 9 9

Profilvej 4 4

I alt (op- eller ned-
rundet)

488 4 492

Skemaoversigt: Rummelighed til erhverv.
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Erhverv - rummelighed og behov 

Der udlægges i kommuneplanen ikke egentligt nye byudviklingsområ-
der til erhvervsformål. I den nordøstlige del af Kolding (Profilvej i Indu-
stri Nord) udvides et eksisterende rammeområde med et mindre areal, 
med henblik på en bedre afrundning i forhold til motorvejen og det øv-
rige erhvervsområde.

Nedenstående er rummelighedsopgørelser for de erhvervsområder, der 
er indarbejdet i kommuneplan 2017. I Hovedstrukturen kapitel 2.1 By-
udvikling er den samlede mængde byudviklingsarealer i Kommuneplan 
2017 - 2029 beskrevet nærmere.

Nedenfor er beskrevet, hvor den eksisterende restrummelighed til er-
hverv i Kolding Kommune er lokaliseret.
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Profilvej - Industri nord
En renovations- og affaldshåndteringsvirksomhed har på baggrund af en 
landzonetilladelse haft aktiviteter i tilknytning til den eksisterende virk-
somheds arealer. Da virksomheden ønsker at opretholde sine aktiviteter 
i området, og det er foreneligt med øvrige aktiviteter i området - foruden 
at det vil give en mere naturlig afgrænsning af erhvervsområdet set ift. 
motorvejen - udvides det eksisterende erhvervsområde med et mindre 
areal på ca. 5 ha.

Arealet udlægges til erhvervsformål, med mulighed for tung industri i 
virksomhedsklasse 4-6. Som følge af, at arealudlægget er beliggende i 
OSD, suppleres ramme for lokalplanlægning med en bestemmelse om, 
at der ikke kan placeres grundvandstruende virksomhedstyper i henhold 
til bekendtgørelsen om kommuneplanlægning i OSD. 

Arealet ligger motorvejsnært, og vil rumme transporttung virksomhed, 
som flere af de øvrige virksomheder i erhvervsområdet. Fra området er 
der generelt god adgang til det overordnede vejnet, herunder motor-
vejsnettet, fx via motorvejstilslutning 63 (Bramdrup) eller tilslutning 62 
(Kolding Ø).
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Udvikling og forandringer i de 
eksisterende erhvervsområder

Erhvervsområde ved Tankedalsvej - Kolding Syd
Det udlagte erhvervsområde ved Tankedalsvej i nærhed til motorvejs-
tilslutning Kolding Syd, har været en del af planlægningen siden 2010. 
Området udgjorde dengang en del af et ambitiøst byudviklingsprojekt 
ved navn Nordic Synergy Park (NSP), hvor visionen bestod i at etablere 
et bånd mellem Kolding, Vamdrup og Lunderskov af kombineret viden-
erhverv, rekreative områder og boliger med blandt andet en højfre-
kventeret kollektiv trafikbetejning som rygrad. 

Tankerne bag planlægningen af NSP blev født i en periode, hvor flere 
virksomheder flyttede produktionen til udlandet og hvor der var stor til-
tro til, at Danmarks fremtidige erhvervssucces i en globaliseret verden, 
overvejende lå i vidensamfundet. Billedet er ved at ændre sig i takt 
med, at flere virksomheder erfarer, at de ikke kan opnå den samme 
produktkvalitet i udlandet, og at den forventede økonomiske gevinst 
ikke kan realiseres. Det har ført til flere eksempler på, at virksomheder 
flytter produktion hjem igen. Der tegner sig derfor konturerne af et pa-
radigmeskifte, hvor nogle virksomheder samler produktion og udvikling 
på samme sted eller i et geografisk nærområde. 

Erhvervsområdet ved Tankedalsvej har ikke opnået den attraktivitet 
i markedet, der var forventet med den gældende lokalplans bestem-
melser og udstykning af erhvervsjord. Aktuelt er der alene realiseret ét 
byggeri i området, og samtidig har der været en række henvendelser, 
som det ikke har været muligt at imødekomme, blandt andet på grund 
af begrænsede udnyttelsesmuligheder. 

I kraft af blandt andet sin motorvejsnære beliggenhed vil området ved 
Tankedalsvej dog være attraktiv for virksomheder med andre profiler 
end dem, der muliggøres med eksisterende planlægning. Eksempelvis 
må området forventes at have interesse for transportintensive virksom-
heder. 

Kolding Kommune vil i den kommende periode ændre plangrundlaget 
for det udlagte område. Beslutningsgrundlaget for igangsætning af en 
revision af plangrundlag består i, at det skal iagttage en forandret mar-
kedssituation og efterspørgsel på erhvervsjord/ejendomme siden det 
oprindelige idégrundlag blev udarbejdet - herunder et genoptaget be-
hov for fysisk nærvær mellem produktions- og udviklingsenheder. End-
videre er det intentionen at udnytte områdets kvaliteter i kraft af bl.a. 
den motorvejsnære beliggenhed, samt at muliggøre etablering af mere 
traditionelle erhverv i området.

Tanken er fortsat, at der på langt sigt etableres et erhvervsbånd, der 
kobler sig på eksisterende erhvervsområder ved Vamdrup og Lunder-
skov. 



Sdr. Ringvej

Ny Esbjergvej

M
otorvej

Vonsildvej

Skamlingvejen

H
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j

Ve
jle

ve
j

Motorvej

Højvangen

Tankedalsvej

Omdannelselsesområder
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Omdannelsesmuligheder i Kolding by
Langs indfaldsvejene til Kolding by er der områder, hvor de oprindelige 
funktioner over en længere årrække er rømmet. Med hensyn til erhverv 
handler det ofte om, at virksomheder er flyttet til andre lokationer i 
byen, ofte til nyere erhvervsområder beliggende i periferien af byen, og 
med nemmere adgang til det overordnede vejnet. 

Dette efterlader dels nogle ofte nedslidte områder i byen, og nogle 
ejendomme med skiftende – eller ingen - anvendelse i kortere perioder. 

I Kolding by er det særligt tydeligt langs Vejlevej nord for Kolding midt-
by, og langs Vonsildvej i den sydlige del af Kolding. 

Der er de seneste år blevet arbejdet med planlægning i de pågældende 
bydele, og det forventes at der også i kommende år vil blive arbejdet 
med en strategisk tilgang til udvikling og omdannelse af eksisterende 
erhvervsarealer og -områder samt tilstødende områder og byfunktioner 
langs indfaldsveje til Kolding by. Med henblik på at den strategiske til-
gang skal føre til egentlige forandringer i områderne skal strategierne 
udvikles i et samarbejde med lodsejere, investorer og projektudviklere.   

Omdannelser i bydelen med Vejlevej   
Langs Vejlevej findes der på begge sider af strækningen mellem Is-
landsvej / Galgebjergvej og Skovvangen / Ny Esbjergvej nogle ejen-
domme, som er rømmet for sine oprindelige funktioner. Denne stræk-
ning vil oplagt være omfattet af ovenstående strategiske arbejde i de 
kommende år. 

Området ved Tankedalsvej og erhvervsområder i Kolding med omdannelsespontentiale.  
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Erhvervsområdet vest for Vejlevej er i hovedtræk omfattet af en by-
planvedtægt fra 1976. Den er på mange måder blevet overhalet af ud-
viklingen, og der er behov for en opdateret planlægning for området.

De seneste år har der været arbejdet mere helhedsorienteret med 
området øst for Vejlevej, defineret af Skovvangen og Lærkevej. Om-
rådet omfatter et eksisterende ældre erhvervsområde, som er udvik-
let over en lang periode som et blandet erhvervsområde med enkelte 
boliger. I området findes i dag en række forskellige virksomhedstyper 
- lige fra tungere produktionserhverv til lettere servicevirksomheder 
og detailhandelsbutikker med pladskrævende varegrupper. Herudover 
er området kendetegnet ved de to store erhvervsorienterede uddan-
nelsesinstitutioner, Hansenberg og AmuSyd samt Kolding Gymnasium 
i den østligste del af området. Området er er karakteriseret ved stor 
gennemstrømning af aktiviteter samt fraflyttede og tomme bygninger. 
Dermed er der et potentiale for nye anvendelser og ny bebyggelse. Ud-
dannelsesinstitutionerne AmuSyd, Hansenberg og Kolding Gymnasium 
udgør en væsentlig del af området og vil i de kommende år få behov 
for nye faciliteter.

Der er gennem tiden blevet udarbejdet lokalplaner/byplanvedtægter, 
som regulerer anvendelse og arealdisponering og således har fastlagt 
de enkelte delområders udnyttelse. Det aktuelle erhvervsområdes ud-
bygning er sket efter 1970, og den første planlægning (Byplanvedtægt 
14) omfattede erhvervsområdet mellem Vejlevej, Skovvangen, Lær-
kevej og Nørrevangsvej. Vedtægten udlagde området til industri- og 
værkstedsvirksomhed, og vedtægtens bestemmelser havde således 
stor betydning for den disponering og bebyggelse, der ligger der i dag. 

Der har løbende været behov for at revurdere planlægningen og i takt 
med udviklingen, er vedtægten blevet erstattet af nyere lokalplaner. 
I 2014 blev den sidste tilbageværende del af byplanvedtægten op-
hævet for at åbne mulighed for mere tidsvarende funktioner i det re-
sterende område. En ny lokalplan er endnu ikke blevet udarbejdet og 
indtil områdets fremtidige erhvervsanvendelse er defineret nærmere, 
administreres der efter kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, 
som i kommuneplan 2017 udlægger det til lettere industri, kontor og 
serviceerhverv. Områderne øst for Skovvangen er i forbindelse med lo-
kalplanlægning i 1992 blevet udpeget til uddannelsesformål. 

Der pågår et planlægningsarbejde, der med tid kan danne grundlag for 
en mere fleksibel og tidssvarende planlægning for erhverv og uddan-
nelse i området, hvor udviklingsmulighederne har været bundet af den 
oprindelige planlægning af et klassisk industriområde. 

Omdannelser i bydelen med Vonsildvej
I den sydlige del af Kolding ligger Industri Syd - et område afgrænset 
af Sdr. Ringvej, Vonsildvej og Vonsild. Mod øst grænser området op 
til det åbne land. Området er etableret i 1960-erne og er fuldt udbyg-
get. Oprindeligt har området været præget af fremstillings- og hånd-
værksvirksomhed, ofte med en bolig tilknyttet. I dag er der desuden en 
række virksomheder inden for lager og transport, administration, salg 
af biler, både mm.
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Midt i området er et område, som er udlagt og anvendt til camping-
plads, idrætsfaciliteter og børnehave. 

I den nordlige del af området er udlagt et område til bydelscenter.

Der har også i en årrække været et stigende antal ejendomme til salg 
og ledige lejemål.

I forbindelse med kommuneplan 2013-2027 blev der også udarbejdet 
en vision for en langsigtet omdannelse af Industri Syd. Visionen er ikke  
omsat i de bygningsregulerende dele af kommuneplanen, dvs. i ram-
mer for lokalplanlægning, men den har været til inspiration for udvik-
ling af delområder i det samlede område. 

Visionen for området tager udgangspunkt i, at der udvikles et by-
delscenter i områdets nordlige ende, og at der med afsæt i de ek-
sisterende Kolding Haller i syd, etableres yderligere idrætsanlæg så 
potentialerne i samlokalisering udnyttes yderligere. Ydermere indgår 
følgende elementer i visionen for omdannelser i Industri Syd: 

• I området vil der kunne etableres virksomheder op til miljøklasse 
3, pladskrævende varegrupper, anlæg til fritidsformål, o. lign. Eksi-
sterende boliger kan blive liggende. 

• Området skal ikke udbebygges mere – bortset fra bebyggelse, som 
styrker en rekreativ anvendelse. 

• Området er buffer mellem det tunge erhvervsområde mod øst og 
det lette erhvervsområde mod vest.

• Området er overodnet set disponeret omkring en stiforbindelse 
gennem erhvervsområdet, som skaber forbindelse for gående og 
cyklister mellem bydels-centeret (og Kolding by) ved Sdr. Ringvej 
og Kolding Hallerne (og de kommende nye idrætsfaciliteter). En 
eksisterende sti fra Kolding Hallerne skaber forbindelse hele vejen 
igennem erhvervsområdet til Vonsild. 

• Den øvrige del af området fortsætter under hidtidige rammer.

• På sigt kan arealerne omkring kommunens materialegård evt. brin-
ges i spil, for at skabe forbindelse til det grønne rekreative område 
mod øst og videre til Geografisk Have.

Den overordnede vision for omådet er visualiseret på illustrationerne 
på næste side.



Facadebyggeri og
zone for let erhverv

Bydelscenter

idrætsby

grønt område og
nord-sydgående sti
gennem omnrådet Grønt område og sti

på længere sigt

idrætsby på sigt
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Skabelse af idrætsbyen i syd og et nyt bydelscenter i nord er vigtige elementer i en lang-
sigtet omdannelse af området ud mod Vonsildvej.

Illustrationsskitse af den overodnede vision for langsigtet udvikling af området med Indu-
stri Syd (2013)



DETAILHANDEL
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Detailhandelsanalyse fra 2015

Kolding Kommune fik i 2014-2015 udarbejdet en analyse af detailhand-
len. Analysen bidrager med detaljeret viden om detailhandlen i kom-
munens største byer, som et vigtigt input til kommuneplanen og den 
fremtidige detailhandelsplanlægning. Målet med analysen har været  at 
skabe et overblik over udviklingstendenserne i detailhandlen inden for 
de senere år.

De regionale udviklingstendenser påvirker detailhandlen i Kolding 
Kommune. Den regionale konkurrence, den stigende e-handel og det 
faldende forbrug i perioden frem til detailhandelsanalysen har haft be-
tydning for detailhandelsudviklingen. Detailhandlen i Kolding Kommune 
har dog klaret sig bedre igennem lavkonjunkturen end landsgennem-
snittet. Ifølge den gennemførte analyse fastholder Kolding Kommune 
stort set sin markedsandel i et ellers faldende marked.

Med en betydelig udvikling af detailhandlen i de store byer omkring 
Kolding står Kolding overfor udfordringer med fortsat at tiltrække kun-
der fra et stort opland. Detailhandlen i Kolding Kommune er begun-
stiget af befolkningsfremgangen og af, at særligt Kolding Storcenter 
har en stor betydning for at tiltrække omsætning fra borgere uden for 
kommunegrænsen. På den anden side har bymidten dog mistet en del 
af styrken, idet der er sket et fald i antallet af butikker. 

Selv om antallet af butikker er reduceret, har det vist sig, at der er få 
tomme lokaler i Kolding Bymidte i sammenligning med andre lignende 
byer. Butikkerne er i høj grad erstattet af servicefunktioner som re-
stauranter, små caféer, klinikker osv. Servicefunktionerne i Kolding By-
midte supplerer detailhandlen og spiller en central rolle for bylivet. 
 

Kolding storcenter (Foto: Cowi A/S)



FAKTA: 
Brancheglidning
Planloven skærpede i 2007 be-
stemmelserne for butikker til ”sær-
lig pladskrævende varegrupper”. 
Det betød, at mange varegrupper 
ikke længere kunne defineres som 
pladskrævende. 

I de senere år er der sket en kraf-
tig brancheglidning mellem butiks-
typerne inden for udvalgsvareom-
rådet og inden for butikker, der 
forhandler særligt pladskrævende 
varegrupper. 

De allerstørste udvalgsvarebutikker 
vil i mindre udstrækning have brug 
for at ligge sammen med andre 
butikker, men deres krav til synlig-
hed og tilgængelighed med bil og 
offentlige transportmidler vil være 
stigende.

Nye udstillingskoncepter, rationel 
håndtering af varer og lignende 
betyder, at mange af de ordinære 
typer detailhandelsbutikker har 
behov for større og større areal. 
Disse butikstyper vil vanskeligt 
kunne indpasses i den centrale 
bydel i Kolding, hvor bygningsvo-
lumener og trafikstruktur ikke er 
gearet til det. 

Nogle butikskoncepter kan være 
svære at passe ind i den generelle 
centerstruktur, hvor der skelnes 
mellem dagligvarebutikker, ud-
valgsvarebutikker og butikker, 
der forhandler pladskrævende 
varegrupper. Det gælder f.eks. 
butikker med visse former for byg-
geartikler, tilbehør til biler og både, 
særlige former for sportsudstyr 
samt diverse foder og tilbehør til 
dyr. Efter planlovens definition er 
disse ikke butikker, der forhandler 
særligt pladskrævende varegrup-
per. Omvendt passer de heller ikke 
naturligt ind i bymidter og andre 
centerområder.

28

Handelsbalancen
Detailhandlen under ét er i Kolding Kommune stort set uændret i for-
hold til omsætningen sammenlignet med 2007. I perioden fra 2006-
2013 faldt omsætningen i butikkerne i Kolding Kommune med 4 %. På 
landsplan har faldet i den samme periode været på 10 %. 

Udviklingen i antallet af butikker i Kolding svarer i store træk til udvik-
lingen på landsplan. I Kolding Kommune findes i alt ca. 455 butikker, 
heraf ligger ca. 85 % i Kolding, ca. 5 % i Vamdrup, ca. 5 % i Christi-
ansfeld og ca. 5 % i de øvrige dele af Kolding Kommune. 

Kortlægningen af omsætningen og forbruget i de fysiske butikker gør 
det muligt at beregne dækningsgraden for kommunen som helhed og 
for oplandene med hver deres hovedby. Dækningsgraden er et ud-
tryk for et områdes detailhandelsmæssige styrke. En dækningsgrad 
over 100 % udtrykker, at der er et handelsoverskud, hvor butikkerne i 
området omsætter for mere end indbyggerne forbruger. Det betyder, at 
områdets butikker står stærkt og rækker ud over det lokale opland. 

Dækningsgraden for Kolding Kommune som helhed er for 2013 bereg-
net til 128 svarende til et handelsoverskud på i størrelsesordenen 1,1 
mia. kr. Handelsoverskuddet svarer stort set til handelsoverskuddet i 
2007, hvor dækningsgraden blev beregnet til 132.

Dækningsgraden i Kolding Kommune dækker over en forskel mellem 
dagligvarer og udvalgsvarer. I 2015 var dækningsgraden for dagligva-
rer beregnet til 110, for beklædning til 149 og for øvrige udvalgsvare til 
153.  

Siden 2007, hvor forbruget toppede, har forbrugerne været tilbagehol-
dende som en konsekvens af den økonomiske krise. Det er især gået 
ud over udvalgsvarehandlen, men også dagligvarehandlen er ramt. I 
de kommende år forventes den økonomiske krise fortsat at have stor 

Dækningsgrad for hovedvaregrupperne - Internethandlen er trukket ud af forbruget 
ved beregning af dækningsgrader
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Dagligvarer Beklædning Øvrige udvalgsvarer I alt gennemsnitligt

Dækningsgrad fordelt på varegrupper
Kilde: Detailhandelsanalyse 2015 for Kolding Kommune

2006 2013
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betydning for udviklingen i forbruget. Siden 2007 er omsætningen i 
handlen med tøj og andre beklædningsvarer faldet med ca. 25-30 %, 
omsætningen i øvrige udvalgsvarer er faldet med ca. 10-15 %. For 
dagligvarer er omsætningen faldet med ca. 5-10 %.

Ændringer i kommuneplanen 
Kommuneplan 2013-2025 har med den overordnede centerstruktur 
dannet et godt udgangspunkt for detailhandelsudviklingen i Kolding 
Kommune som helhed. Det har i den forløbne planperiode vist sig 
nødvendigt at gennemføre mindre  reguleringer i strukturen, men disse 
reguleringer har ikke haft væsentlig betydning for det samlede billede.

Der er alene udarbejdet 2 kommuneplantillæg , som har betydning for 
detailhandelsstrukturen. Ved Sjællandsvej er der åbnet mulighed for 
pladskrævende butikker på en erhvervsejendom med facade til Fyns-
vej. Ved Engstien er området ved det tidligere SDU ændret fra bymid-
tecenter til etageboligområde uden mulighed for butiksetableringer. 

Herudover har der i løbet af planperioden været overvejelser omkring 
omflytninger i det udlagte lokalcenter ved  Agtrupvej. Centerområdet 
udgøres af to delområder til detailhandel, hvoraf kun det østligste om-
råde er udnyttet til butiksformål - henholdsvis en discountbutik (800 
m2) og en bagerbutik (400 m2). Den uudnyttede sydvestlige del af lo-
kalcentret består af 5 ejendomme med villabebyggelser. Denne del af 
centerområdet blev i 2014 overvejet flyttet til en anden placering. Det 
blev i stedet besluttet at udtage området og overføre det til boligom-
råde.

Den samlede arealramme til butiksformål er i kommuneplanen fastlagt 
til 2.000 m2. Der er ialt etableret 1.200 m2 butiksareal. Arealrammen 
fastholdes med mulighed for at udvide eksisterende butikker.

Tillæg 32: Det markerede område ved 
Engstien har ændret status til Etagebo-
ligområde

Tillæg 1: Det markerede område ved 
Sjællandsvej/Fynsvej har fået mulighed 
for pladskrævende varegrupper.

Lokalcenter på Agtrupvej reduceres - det skraverede område udgår af kommuneplanen og udlægges til boligfor-
mål, som de tilstødende arealer.



FAKTA: 
Planlovens muligheder i forhold 
til detailhandel

I byer med mere end 27.000 ind-
byggere kan det eksisterende af-
lastningsområde udvides med op 
til 3 store udvalgsvarebutikker på 
over 2.000 m2 bruttoetageareal

I byer over 40.000 indbyggere kan 
der udlægges bydelscentre med et 
samlet bruttoetageareal på over 
5.000 m2 efter den statistiske me-
tode.

Uden for bymidter og bydelscen-
tre kan der udlægges arealer til 
butiksformål i et lokalcenter, som 
alene betjener en begrænset del af 
en by eller en bydel, en landsby, et 
sommerhusområde eller lignende. 
Det samlede bruttoetagearal i 
et lokalcenter må ikke overstige 
3.000 m2 og den enkelte butik må 
ikke overskride et bruttoetageareal 
på 1.000 m2.

Enkeltstående butikker til et lo-
kalområdes daglige forsyning er 
primært butikker, der forhandler 
dagligvarer. For at der reelt er tale 
om enkeltstående butikker, bør 
butikker, der etableres på bag-
grund af denne bestemmelse, som 
udgangspunkt placeres med en 
afstand på mindst 500 m fra andre 
butikker og områder udlagt til 
butiksformål. 

Pladskrævende varegrupper 
omfatter biler, lystbåde, camping-
vogne, planter og havebrugsvarer, 
tømmer, byggematerialer, grus, 
sten- og betonvarer. Møbelbutik-
ker kan kun placeres i områder til 
pladskrævende varegrupper i det 
omfang der kan redegøres for, at 
der ikke er plads i bymidten eller 
bydelscentre. Der foreligger ikke 
en sådan redegørelse.
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By-
del

Aflastningscenter 
og bymidtecentre

Kompl. 
2013

Kommuneplan 
2017-2029

Udlagt Udlagt Restrum-
melighed

01 Kolding Storcenter 
(aflastningsom-
råde)

63.000 m2 63.000 m2 0 m2

00 Kolding bymidte 94.000 m2 84.000 m2 50.000 m2

11 Christiansfeld 15.000 m2 15.000 m2 10.500 m2

12 Lunderskov 9.000 m2 9.000 m2 6.700 m2

13 Vamdrup 20.000 m2 20.000 m2 10.000 m2

Ialt 201.000 m2 191.000 m2 77.200 m2

Oversigt over aktuel restramme i aflastningsområde og bymi-
decentre

Rummelighed til detailhandel

Der er siden Kommuneplan 2009 ikke sket afgørende store ændringer 
eller udvidelser af detailhandelen. Generelt har udviklingen været af-
dæmpet og har kunnet rummes inden for Kommuneplan 2013.

I forbindelse med udarbejdelse af detailhandelsanalysen er samtlige 
butikker i Kolding Kommune blevet kortlagt. Butikkerne er kortlagt med 
afsæt i butikslisten fra forrige detailhandelsanalyse fra 2007, et ud-
træk fra CVR-registret samt opslag på OIS m.v. Butikslisten har dannet 
udgangspunkt for en fysisk besigtigelse, hvor kortlægningen er blevet 
yderligere kvalificeret.

Det   findes i henhold til  detailhandelsanalysen fra 2015 et samlet bu-
tiksareal i hele Kolding Kommune på ca. 262.000 m2. Heraf ligger de 
ca. 212.000 m2 indenfor kommuneplanens udlagte centerområder eller 
områder udlagt til pladskrævende varegrupper. I de udlagte centerom-
råder er der etableret ca.154.000 m2 butiksareal til dagligvarer og ud-
valgsvarer, mens der i områder til pladskrævende varegrupper er etab-
leret ca. 58.000 m2 butiksareal. Der er baggrund i analyseresultatets 
opgørelse en restramme i de udlagte centerområder på ca. 114.000 m2 
til ny detailhandel. I de udlagte områder til pladskrævende varegrupper 
er der en restramme på 190.000 m2. 

Af denne restramme er der i Kolding bymidte udlagt ca. 50.000 m2, 
hvoraf de 30.000 m2 forbeholdt 3 store butikker på over 2.000 m2. 
Rummeligheden fra Kommuneplan 2013 er principielt fastholdt, idet 
udlæg dog er reduceret fra 94.000 m2  til 84.000 m2 som følge af de-
tailhandelsanalysens butiksarealopgørelse fra 2015, som er mindre end 
den var i 2007/2008.

I de 3 centerbyer Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup  er der en 
restramme på ca. 16.000 m2.  Restrummeligheden i arealrammerne er 
udtryk for, hvad der reelt kan bygges. Selv om der for nogle af områ-
derne er udarbejdet lokalplaner, der i princippet udnytter rammen, an-
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gives det i kommuneplanens skema, hvad der reelt er af rummelighed 
til nybyggeri. De udlagte arealrammer er ikke ændret i forhold til Kom-
muneplan 2013-2025. Restrammerne kan dog være justeret i forhold 
til forbruget i den forløbne planperiode og i forhold til arealopgørelsen i 
detailhandelsanalysen fra 2015. 

Oversigt over aktuel restramme i bydelscentre

By-
del

Bydelscenter Kompl. 
2013

Kommuneplan 
2017-2029

Udlagt Udlagt Restrum-
melighed

01 Lærkevej 2.000 m2 2.000 m2 500 m2

02 Palme Allé 6.500 m2 6.500 m2 2.000 m2

03 Sdr. ringvej / Mose-
vej Øst

3.500 m2 8.500 m2 3.000 m2

03 Domhusgade 8.500 m2 3.500 m2 300 m2

05 Gefionvej 5.000 m2 5.000 m2 3.800 m2

07 Centervej 3.500 m2 3.500 m2 1.600 m2

Ialt 29.000 m2 29.000 m2 11.200 m2

By-
del

Lokalcenter Kompl. 
2013

Kommuneplan 
2017-2029

Udlagt Udlagt Restrum-
melighed

01 Skovparken 3.000 m2 3.000 m2 2.100 m2

03 Knud Hansens Vej 1.000 m2 1.000 m2 250 m2

03 Jovavej 3.000 m2 3.000 m2 900 m2

03 Enevold Søren-
sensvej

3.000 m2 3.000 m2 1.800 m2

04 Vonsildvej 3.000 m2 3.000 m2 700 m2

04 Padholm 3.000 m2 3.000 m2 3.000 m2

05 Lyshøj Allé 3.000 m2 3.000 m2 2.000 m2

05 Nr. Bjert 3.000 m2 3.000 m2 2.000 m2

05 Petersbjerggård 3.000 m2 3.000 m2 1.150 m2

06 Vester Nebel 3.000 m2 3.000 m2 2.000 m2

07 Vejlevej Nord 1.500 m2 1.500 m2 100 m2

07 Vejlevej Syd 3.000 m2 3.000 m2 400 m2

08 Lykkegårdvej 1.000 m2 1.000 m2 1.000 m2

08 Hylkedalvej 2.000 m2 2.000 m2 1.000 m2

10 Tvedvej 3.000 m2 3.000 m2 1.900 m2

10 Agtrupvej 2.000 m2 2.000 m2 800 m2

10 Ankerhusvej 3.000 m2 3.000 m2 3.000 m2

11 Kongsbjerg 1.000 m2  1.000 m2 250 m2

11 Rolles Møllevej 1.000 m2 1.000 m2 1.000 m2

13 Lindegade 2.000 m2 2.000 m2 1.000 m2

Ialt 47.500 m2 47.500 m2 25.300 m2

Oversigt over aktuel restramme i lokalcentre
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Oversigt over aktuel restramme i områder til særligt plads-
krævende varegrupper

By-
del

Erhvervs-
områder

Kompl. 
2013

Kommuneplan 
2017-2029

Udlagt Udlagt Restrummelighed

01 Vejlevej Øst 40.000 m2 40.000 m2 23.000 m2

02 Vejlevej Vest 60.000 m2 60.000 m2 49.000 m2

03 Mosevej / 
Sdr. Ringvej

10.000 m2 10.000 m2 6.500 m2

04 Gejlhavegård 15.000 m2 5.000 m2 15.000 m2

04 Industri Syd 50.000 m2 50.000 m2 39.000 m2

05 Sjællandsvej 3.000 m2 3.000 m2 0 m2

07 Bramdrup 
Erhvervspark

50.000 m2 50.000 m2 37.500 m2

11 Kongsbjerg i 
Lunderskov

5.000 m2 5.000 m2 5.000 m2

12 Koldingvej i 
Vamdrup

10.000 m2 10.000 m2 10.000 m2

13 Christians-
feld Nord

5.000 m2 5.000 m2 5.000 m2

Ialt 248.000 m2 248.000 m2 190.000 m2
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Den overordnede detailhandelsstruktur
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Afgrænsning af Kolding bymidte

Afgrænsning af aflastningsområde i Kolding Nord

Aflastningsområde ved Kolding Storcenter
Aflastningsområdet nord for Skovvangen omfatter Kolding Storcenter 
med ca. 100 butikker - herunder Bilka – samt en del større udvalgsva-
rebutikker omkring Egtved Allé nord for centeret. 

Kolding Bymidte
Kolding Bymidte har en række styrker i kraft af bymiljøet, men i de 
senere år har der været nedgang i omsætning, butiksareal og butiks-
antal. Byrådet ønsker at styrke indsatsen i bymidten, og detailhandel 
spiller en vigtig rolle i planlægningen. Der skal være gode muligheder 
for at tilføre bymidten nye butiksfunktioner, således at byen kan være 
forberedt på nye handelskoncepter, som forbrugerne efterspørger.  
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Afgrænsning af Vamdrup bymidte

Afgrænsning af  Lunderskov bymidte

Bymidter i centerbyerne
Uden for Kolding har centerbyerne Christiansfeld, Lunderskov og Vam-
drup den mest attraktive detailhandel. Her er det målet at optimere 
den allerede eksisterende detailhandel inden for de aktuelle bymidter. 

De store arealrammer skal sikre en løbende tilpasning af butiksstruktu-
ren, således at der åbnes mulighed for at etablere de nyeste koncepter 
inden for særligt dagligvareområdet. Samtidig tilstræbes det, at væk-
sten afbalanceres i forhold til kundeunderlaget. 

Med den planlagte boligudbygning i de 3 byer forventes en mindre 
vækst i indbyggertallet, hvilket på sigt vil fremme efterspørgslen på 
butikker. Christiansfeld og Vamdrup har et relativt veludviklet detail-
handelsudbud, mens detailhandelen i Lunderskov i dag fungerer på et 
relativt begrænset niveau med kun få udvalgsvarebutikker tilbage.

Afgrænsning af Christiansfeld bymidte
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Bydelscenter ved Palme Allé (område 02) Bydelscenter ved Mosevej /Sdr. Ringvej 
(område 03)  

Bydelscenter ved Gefionvej (område 05) Bydelscenter ved Centervej (område 07)Bydelscenter ved Domhusgade (område 03)

Bydelscenter ved Lærkevej (område 01)

Bydelscentre
Målet er, at bydelscentrene skal betjene bydelene med blandede 
butiks- og servicefunktioner, der primært betjener et afgrænset lokalt 
opland. Der er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget 6 bydelscentre, 
som skaber god lokal forsyning i bydele ved Palme Allé, Sdr. Ringvej/
Mosevej, Gefionvej, Domhusgade, Lærkevej og Centervej.  

Der er stor forskel på bydelscentrenes styrkeposition og udviklingsmu-
ligheder. Nogle er stærke og klarer sig godt på både dagligvare- og ud-
valgsvaresiden, imens andre hovedsagligt dækker dagligvarehandlen. 

I Kommuneplan 2017-2019 er den samlede arealramme for de aktuelle 
bydelscentre på 29.000 m2. Samlet set er der af denne arealramme 
udnyttet ca. 18.000 m2. Det er således  en udbygningsramme på ca. 
11.000 m2.  
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Lokalcentre
I de enkelte byområder i Kolding Kommune er der igennem tiden eta–
bleret en række mindre butikker til et områdes lokale forsyning. I den 
tidligere kommuneplanlægning er der for disse områder fastlagt ram-
mer for en udbygning med butikker og servicefunktioner. 

I Kolding Kommune er der udlagt ialt 20 lokalcentre. Områderne er 
ialt udbygget med ca. 23.000 m2, og der er for områderne en samlet 
restrummelighed på ca. 25.000 m2. De fleste lokalcentre fremstår i 
dag med et godt udbud af butikker til den lokale forsyning med særligt 
dagligvarer. Der er dog enkelte lokalcentre i de nye byområder, hvor 
udbygningen endnu ikke er påbegyndt. Det drejer sig om lokalcentrene 
ved Ankerhusvej i Dalby, Padholm ved Vonsildvej og Drejensvej i Nr. 
Bjert. 

Lokalcenter ved Enevold Sørensens Vej 
(område 03)

Lokalcenter ved Knud Hansens Vej  
(Område 03)

Lokalcenter ved Vonsildvej (område 04) 

Lokalcenter ved Padholm(område 04) Lokalcenter ved Lyshøj Allé (område 05) Lokalcenter ved  Petersbjerggårdvej (om-
råde 05) 

Lokalcenter ved Jovavej (område 03)Lokalcenter ved Lærkevej (Skovparken  
område 01)
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Lokalcenter i Nr. Bjert ( område 05). Lokalcenter i Vester Nebel (område 06) LokalcenterVejlevej Nord (område 07)

Lokalcenter ved Lindegade i Christians-
feld (område 13)

Lokalcenter ved Hylkedalsvej (område 08).Lokalcenter ved Vejlevej Syd (område 07)

Lokalcenter ved Tvedvej (område 10) Lokalcenter ved Agtrupvej (område 10)Lokalcenter ved Ankerhusvej  (område 
10)

Lokalcenter ved Rolles Møllevej (område 
11)

Lokalcenter ved Kongsbjerg (område 11)

Lokalcenter ved Lykkegårdsvej (område 
08)
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Område omkring Vejlevej i det nordlige Kolding (område 01 og 02)

Særlig pladskrævende varegrupper
Uden for kommunens centerområder kan der udlægges arealer til bu-
tikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Det er butiks-
typer, der i kraft af deres størrelse kan være vanskelige at indpasse i 
centerområderne. Kravet til beliggenhed er ens for alle butikker – stor 
synlighed og gerne sammen med andre butikker, således at der kan 
opnås en vis synergi.

Butikker til  pladskrævende varegrupper er i Planloven (§ 5q stk. 1) 
defineret som butikker, der forhandler biler, lystbåde, campingvogne, 
planter og havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og 
betonvarer samt møbler. Møbelbutikker kan dog kun placeres uden for 
bymidter og bydelscentre i det omfang, at der kan redegøres for, at der 
ikke er plads inden for dem. I butikker, der forhandler tømmer og byg-
gematerialer, kan der etableres et særligt afsnit med ikke-pladskræ-
vende varegrupper, såfremt de anvendes i forbindelse med tømmer og 
byggematerialer. Det særlige afsnit må ikke være større end 2.000 m2.

Med Kommuneplan 2017-2029 er der ikke mulighed for etablering af 
nye møbelbutikker uden for bymidtecentrene. Butikker til pladskræ-
vende varegrupper skal placeres i erhvervsområder med optimal belig-
genhed ved det overordnede vejnet. I kolding byområde er erhvervs-
områderne øst og vest for Vejlevej, ved Bramdrup Erhvervspark samt 
ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej udlagt til denne form for butikker. I cen-
terbyerne udlægges der areal i erhvervsområder ved Koldingvej i  Vam-
drup, ved Allervej i Christiansfeld og ved Kongsbjerg i Lunderskov.
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Område ved Allervej i det nordlige Christi-
ansfeld (område 13)

Område omkring Koldingvej ved Bønstrup 
i Vamdrup (område 12)

Område ved Kongsbjergi Lunderskov (om-
råde 11)

Område ved Tankedalsvej, Sdr. Ringvej og  Gejlhavegård i det sydlige Kolding (område 
04)

Område ved Sjællandsvej (område 05)

Område ved Vejlevej og gl. Dons Landevej i det nordlige Kolding (område 07)
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Landbrug

Størsteparten af Kolding Kommune er landbrugsareal, og landbruget er 
fortsat den største arealforvalter af det åbne land. Forudsætningerne 
for at udvikle et fortsat mere bæredygtigt landbrug er, at der er størst 
mulig investeringssikkerhed og fortsat udviklingsmuligheder for jord-
brugserhvervet. Samtidig skal det sikres, at udviklingen ikke sker på 
bekostning af natur-, landskabs- og miljøbeskyttelsesinteresser, men 
derimod giver mulighed for miljø- og naturforbedringer og sikrer drik-
kevand af god kvalitet.

Landbrugsjord er en begrænset ressource til fødevare- og energipro-
duktion, og derfor er det vigtigt i videst muligt omfang at sikre den 
værdifuld landbrugsjord mod anden anvendelse. Der er imidlertid også 
andre arealinteresser, hvortil der er knyttet store samfundsmæssige 
interesser. Derfor skal der i en kommuneplan foretages en afvejning 
mellem landbrugsinteresserne og andre relevante arealinteresser, 
f.eks. naturen, miljøet, drikkevandsforsyning og byudvikling.

I sammenhæng med revision af kommuneplanens naturudpegninger 
er der sket en konsekvensrettelse af de arealudpegninger, der knyt-
ter sig til kommuneplanens 3.1.1 Retningslinje for særligt værdifulde 
landbrugsområder (jf. Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet).  
Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) blev udpeget ved et til-
læg til kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet, med vedtagelse 
i 2015. Som en del af metoden til udpegning af SVL, har naturud-
pegninger været en særlig interesseafvejning i forhold til SVL. For de 
naturtemaer der er revideret i forbindelse med kommuneplan 2017 er  
interesseafvejningen følgende (jf. metoden, nærmere beskrevet under 
redegørelse til retningslinje 3.1.1):
• Fredsskov og naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttel-

seslovens §3, er egentlige naturområder, hvor der er lovbestemte 
begrænsninger for landbrugsdrift. Disse områder er derfor udeladt 
af SVL.

• Potentielle naturområder er områder, der er udpeget i kommunepla-
nen, og som over tid kan udvikles til ny natur. 

For Kolding Kommunes vedkommende var de daværende naturud-
pegninger af varierende kvalitet, da SVL-pegningen første gang skete 
i 2015. Der var derfor opmærksomhed på behovet for en justering af 
SVL, når kommuneplanens naturudpegninger ligeledes blev kvalifice-
ret. 

På den baggrund er der sket en konsekvensrettelse og opdatering af 
kommunens udpegning af SVL i forbindelse med Kommuneplan 2017-
2029.  

ÅBEN LAND



43

Forudsætningsredegørelse - Kommuneplan 2017 - 2029

Arealudpegninger i forbindelse med Særlig Værdifulde Landbrugsområder (SVL)
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Biogas og områder til store husdyrbrug

Regeringen indgik i 2012 en energiaftale, hvor ambitionsniveauet for 
energisektoren frem mod 2020 samt de konkrete initiativer og indsat-
ser, der skal understøtte målene, fremgår. Det er regeringens overord-
nede ønske, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal hvile på 100 % 
vedvarende energi samtidig med, at forsyningssikkerheden oprethol-
des. Energiaftalen anviser derfor en række tiltag inden for forskellige 
teknologier, herunder biogas.

Statens mål om landbruget som leverandør af grøn energi er, at op til 
50 % af husdyrgødningen i 2020 skal behandles i biogasanlæg. 

I den fælles Kommuneplan for Trekantområdet 2017-2029 er der ud-
peget 10 interesseområder for biogasanlæg. Interesseområderne til lo-
kalisering af store husdyrbrug er for de fleste tilfælde de samme, som 
interesseområderne til placering af biogasanlæg.

Det vil være muligt at placere fælles biogasanlæg på særligt egnede 
arealer uden for interesseområderne. F.eks. kan placering i tilknytning 
til eksisterende erhvervsområde være fordelagtig, såfremt anlægget 
kan modtage affald fra nærliggende virksomheder, såsom slagterier el-
ler lignende, eller vil kunne afsætte gas til nærliggende kraftvarmean-
læg.

De store husdyrbrug kan medføre en større påvirkning af lokalområdet 
i form af bl.a. lugtpåvirkninger, ammoniakemission og øget transport. 
Den samlede bygningsmasse vil også kunne blive betydelig større og 
mere dominerende end de typiske landbrugsbygninger, og den kan få 
karakter af industribyggeri. Planlægningen skal derfor bidrage til en 
hensigtsmæssig placering i forhold til natur, miljø, landskab og naboer. 

For så vidt angår Kolding Kommune er der i den fælles kommuneplan 
for Trekantområdet ikke udpeget egentlige interesseområder. Det vil 
dog med kommuneplanen være muligt at placere fælles biogasanlæg 
på særligt egnede arealer enten i det åbne land eller i tilknytning til 
eksisterende erhvervsområder. Den endelige placering af biogasanlæg 
skal under alle omstændigheder ske gennem en detaljeret planlægning 
baseret på en konkret projektansøgning. Planlægningen skal sikre, at 
der tages hensyn til naboer, så de ikke påvirkes væsentligt af støj og 
lugt fra anlægget. Endvidere er det afgørende at anlæg, arkitektur og 
landskab tænkes sammen, så de landskabskvaliteter, der gør sig gæl-
dende i det enkelte område, styrer udformningen, og anlægget påvir-
ker det omkringliggende landskab mindst muligt.

Kolding Kommune har i den seneste periode været i dialog med forskel-
lige interessenter i forhold til etablering af større, fælles biogasanlæg. 
Kolding Kommune vil fortsat være positivt indstillet over for dialog med 
investorer og aktører med henblik en hensigtsmæssig placering af bio-
gasanlæg, hvor der varetages de nødvendige hensyn, og hvor kommu-
nen samtidig vil kunne bidrage positivt til de nationale målsætninger 
om landbruget, som leverandør af grøn energi. 
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Der kan planlægges for placering af store husdyrbrug i områder med 
særlige drikkevandsinteresser, herunder nitratfølsomme indvindingsom-
råder, hvis der udarbejdes en samlet redegørelse for grundvandsinte-
resserne med fokus på grundvandsbeskyttelsen. Ved placering af store 
husdyrbrug stilles der krav om tekniske tiltag, der sikrer grundvands-
beskyttelsen.

Kommunen vurderer alle husdyrudvidelser, herunder specielt om den 
luftbårne forurening med  ammoniak vil kunne påvirke værdifulde 
naturområder. I og i nærheden af særligt næringsfattige og biologisk 
mangfoldige naturområder må der ikke ske etablering eller udvidelse af 
husdyrproduktioner eller andet, som medvirker til at forringe den biolo-
giske mangfoldighed væsentligt. 

Reguleringen af husdyrbrug, herunder reguleringen efter husdyrbrugs-
loven, er den samme, uanset om husdyrbruget ligger inden for eller 
uden for et interesseområde.  Ifølge vandområdeplanerne reguleres 
beskyttelsen af grundvandet af husdyrgodbekendtgørelsen. 

Strukturudviklingen med husdyrproduktionen samlet på færre og større 
enheder øger ofte generne for omgivelserne, men der er øget mulighed 
for anvendelse af ny teknologi, som giver nye perspektiver for produk-
tionsformer og dermed for natur-, miljø- og landskabsbeskyttelse. Ud-
viklingen går i retning af, at driftsbygninger antager industriel karakter, 
og derfor vil der oftere opstå behov for eller ønsker om at etablere ny-
byggeri på bar mark. Udflytning kan eventuelt afbøde nabogener, men 
det skal sikres, at byggeriet til gengæld ikke får for stor indvirkning på 
lokalområdet. 
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Skovrejsning

Kolding kommune ønsker at fremme skovrejsning for at forbedre mil-
jøet og livsbetingelserne for borgere, dyr og planter. Skovrejsningsom-
råderne er udpeget ud fra behovet for grundvandsbeskyttelse, for at 
fremme bynært friluftsliv, skabe grønne forbindelseslinjer og mindske 
udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet. Mere skovareal vil endvi-
dere binde mere CO2.

Med baggrund i indkald af idéer og forslag til revision af kommunepla-
nen i september-oktober 2015 er der i kommuneplanen udlagt et nyt 
skovrejsningsområde ved Trudsbro Kildeplads på ca. 18 ha. Trudsbro 
Vandværk, beliggende vest for Kolding, er Kolding Kommunes største 
vandværk, og forsyner dermed en meget stor del af kommunens bor-
gere. Det er af stor betydning at bevare og beskytte kildefeltet bedst 
muligt, hvilket vil kunne ske ved skovrejsning på arealet.

Den sydlige del af det areal, der var anmodet om til skovrejsnings-
område, er i Kommuneplan 2013 udpeget til områder, hvor der ikke 
ønskes skovrejsning i sammenhæng med hensyn til Kolding å-tunnel-
dalen. Udpegningerne til ikke-skovrejsning tager udgangsunkt i udpeg-
ning af de geologisk-landskabelige interesser, som igen skal være med 
til at udpege og varetage hensynet til tunneldalens fremtræden. 

Reelt set kan en skovrejsning på kanten af tunneldalen være med til 
at understøtte tunnelvirkningen, og derfor tilpasses udpegningerne til 
ikke-skovrejsningsområde lokalt, så den i højere grad følger højde-
kurverne i området og er i overensstemmelse med den øverste del af 
ådalskanten.  

Sammenfattende er der sket en udvidelse af områder til ønsket skov-
rejsning (jf. 3.2.1 Retningslinje for skovrejsningsområder, Kommune-
plan 2017-2029 for Trekantområdet) og en afledt reduktion i områder, 
hvor skovrejsning er uønsket (jf. 3.2.2 Retningslinje for områder, hvor 
skovrejsning er uønsket, Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområ-
det). 
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Arealudpegninger i forbindelse med Skovrejsningsområder samt områder, hvor skovrejsning er uønsket. 

Nyt område ved 
Trudsbro
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Naturområder

Kommuneplanens naturudpegninger består af en række ”undertemaer” 
- naturområder, særligt værdifulde naturområder, økologiske forbindel-
ser, potentielle økologiske forbindelser, potentielle naturområder samt 
internationale naturbeskyttelsesområder. 

Der er tale om områder, som er beskyttede efter naturbeskyttelseslo-
vens § 3, så som moser, enge, overdrev, heder, strandenge, søer og 
nogle vandløb, samt områder, som er omfattet af fredskov jf. skovlo-
vens bestemmelser. Endvidere indgår øvrige områder som vurderes 
som vigtige naturarealer. Den nuværende lovlige anvendelse af natur-
områderne kan fortsætte som hidtil. 

Under særlige omstændigheder, f.eks. i forbindelse med projekter af 
større samfundsmæssig interesse som anlæg af større veje, må eksi-
sterende naturområder tåle indgreb, der medfører opgivelse eller ind-
skrænkning. I disse tilfælde skal der udlægges erstatningsarealer, der 
sikrer en naturtilstand af minimum samme kvalitet som før indgrebet. 
Der skal stilles krav om udlæg af faunapassager eller erstatningsbioto-
per af større arealomfang eller med større eller tilsvarende naturind-
hold som før indgrebet. 

Særligt værdifulde naturområder rummer bl.a. højt målsatte naturlo-
kaliteter og vandløb, beskyttet natur inden for Natura 2000-områder, 
områder med sjældne plante- og dyrearter og særlig næringsfølsomme 
naturområder (omfattet af husdyrbrugslovens § 7).

De særligt værdifulde naturområder er den delmængde af naturom-
råderne, hvor der skal tages særlige naturhensyn både nationalt og 
regionalt. I forbindelser med tilladelser og godkendelser skal der stil-
les vilkår, der sikrer overlevelse og fortsat udbredelse af de arter og 
naturtyper, der ligger til grund for udpegningen. Disse områder vil i 
forbindelse med f.eks. naturpleje og naturgenopretning blive prioriteret 
højere end de øvrige områder.

Potentielle naturområder består af de tidligere særlige økologiske for-
bindelsesområder, suppleret med konkrete udpegninger af ny potentiel 
natur til beskyttelse af naturlokaliteter. Udpegningen rummer områder, 
der har potentiale til at udvikle sig til værdifuld natur over tid, og ud-
pegningen understøtter de økologiske forbindelser.

Økologiske forbindelseslinjer omfatter som udgangspunkt forbindel-
sen mellem eksisterende naturelementer, så dyr og planters naturlige 
bevægelse eller spredning i landskabet søges sikret eller understøttet 
gennem udpegningen. Forbindelserne omfatter således både eksiste-
rende naturområder og forbindelserne imellem dem. 

De internationale naturbeskyttelsesområder danner et økologisk 
netværk af beskyttede naturområder i hele EU. En række områder i 
Danmark er udpeget som vigtige naturtyper og som vigtige leveste-
der for udvalgte dyre- og plantearter i international sammenhæng. I 
Kolding Kommune findes to større naturområder, der i EU er udpeget 
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Arealudpegninger - naturområder, særligt værdifulde naturområder  og internationale beskyttelsesområder
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som internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder). 
Det gælder Hejls Nor og Svanemosen. Udpegningen af disse arealer 
i international sammenhæng medfører, at kommunen skal sikre den 
bedst mulige tilstand i områderne.

I administrationen af plan- og miljølovgivningen, må der ikke gives 
tilladelse, dispensation eller godkendelse, hvis dette kan indebære 
forringelser eller forstyrrelser af de arter og naturtyper, som det 
internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget på grundlag af.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 er der sket en 
revision i forlængelse af planstrategiens revisionsbeslutninger, som 
blandt andet omfattede, at temaet Grønt Danmarkskort indgår i revi-
sion af den fælles kommuneplan for Trekantområdet. Det grønne Dan-
markskort baserer sig på flere af kommuneplanens naturudpegninger.
 
Især statens landsdækkende serviceeftersyn har medført betydende 
ændringer i kommunens register over beskyttet natur efter naturbe-
skyttelseslovens § 3, som er en væsentlig bestanddel af udpegningen 
af naturområder.
 
Af disse årsager, og på grund af ny og forbedret viden om naturen 
generelt i kommunen, har der været behov for en revision af de nuvæ-
rende udpegninger (primært Naturområder og Potentielle naturområ-
der). Det har ligeldes været et mål at skabe større overensstemmelse 
mellem retningslinjer, udpegninger og kommunens samlede vareta-
gelse af naturbeskyttelsesinteresserne. 
 
Ovenstående hænger sammen med, at der dels har været et behov 
for harmonisering i forhold til øvrige trekantkommuners udpegninger, 
dels et behov over flere planperioder for at kvalificere eksisterende 
naturudpegninger og uhensigtsmæssigheder, der kan føres tilbage til 
den omfattende kommuneplanrevision i 2009/2010 i forlængelse af 
kommunalreformen. Kvalificeringen af naturudpegninger har taget 
udgangspunkt i den nyeste og forbedrede viden om naturen i kommu-
nen, på baggrund af statens landsdækkende serviceeftersyn af naturen 
samt kommunens kampagnetilsyn som led i naturkvalitetsplanen.

Den kvalificerede udpegning indebærer samlet set, at udpegning af na-
turområder øges med ca. 600 ha, mens udpegning af potentielle natur-
områder reduceres med ca. 1800 ha, der overordnet set er blevet kon-
verteret til arealudpegninger i sammenhæng med 3.1.1 Retningslinje 
for særligt værdifulde landbrugsområder (jf. Kommuneplan 2017-2029 
for Trekantområdet).

Med baggrund i ovenstående er der foretaget ændringer i arealudpeg-
ninger i forhold til retningslinjerne (alle fremgår af Kommuneplan for 
Trekantområdet):
• 3.4.1 Retningslinje for naturområder
• 3.4.2 Retningslinje for særligt værdifulde naturområder
• 3.4.3 Retningslinje for økologiske forbindelser, potentielle økologiske 

forbindelser og potentielle naturområder
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Arealudpegninger i forbindelse med økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentiel natur

Endvidere afspejles ændringerne i kommunens naturudpegning sig 
også i den nye retningslinje 3.4.5 Retningslinje for det grønne Dan-
markskort, som ligeledes fremfår af Kommuneplan 2017-2029 for Tre-
kantområdet.
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Landskab og geologi 

Landskabet med dets kulturmiljø, naturindhold, udsigter og geologi  
er vigtige for befolkningens friluftsliv, for kulturelle og rekreative 
oplevelser - og dermed for sundhed - og de værdifulde landskaber skal 
som hovedregel friholdes for byggeri mv. der kan forringe deres værdi. 

Områderne er karakteriserede ved deres særlige visuelle oplevelses-
muligheder, hvor landskabsformerne afviger markant fra omgivelserne. 
Det er typisk særligt værdifulde kystlandskaber der afspejler under-
grundens geologi, samt områder, som har særlig geologisk interesse. 
De fleste af disse områder indeholder tilmed betydelige natur- og kul-
turelementer. 

Større uforstyrrede landskaber defineres som områder, der i vidt om-
fang er friholdt for større tekniske anlæg, infrastrukturanlæg som luft-
havn, motorvej og jernbane, større råstofindvinding, større bysamfund 
og væsentlig bymæssig påvirkning i øvrigt. Der blev i kommuneplan 
2010-2021 udpeget arealer til uforstyrrede landskaber i den østlige del 
af Stenderuphalvøen samt i kystområdet nord og syd for Hejlsminde. 
Disse områdeudpegninger fastholdes indtil en nærmere analyse kan 
afgøre, om områderne reelt kan sikres mod forstyrrende elementer, og 
hvorvidt der skal ske ændringer  i arealudpegningen. 

Kommuneplanens landskabsudpegninger er i hovedtræk baseret på 
tidligere myndigheders udpegninger. I takt med et stigende pres på 
anvendelser i det åbne land er der behov for at forholde sig til de større 
landskabelige værdier og karakteristika. Kommunen vil derfor i kom-
mende planperiode påbegynde en revurdering af kommuneplanens 
landskabsudpegning med henblik på at vurdere landskabet i større 
sammenhæng.

Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder rummer landskabs-
former, hvis indbyrdes samspil i særlig grad vidner om Danmarks dan-
nelse i løbet af istiden. Disse områder skal beskyttes mod indgreb, der 
varigt ændrer landskabet, eller som slører de karakteristiske træk. 

Uden for de udpegede geologiske beskyttelsesområder vil kommunen 
søge at sikre, at udvikling og anlæg tager hensyn til markante land-
skabstræk, der afspejler undergrundens geologi. I Kolding Kommune 
er en meget stor del af det åbne land omfattet af 3 km kystnærheds-
zonen, og kommunen vil her prioritere de landskabelige interesser højt 
ved planlægning og administration.  
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Arealudpegninger i forbindelse med Større uforstyrrede landskaber,Værdifulde landskaber, Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesom-
råder og Lavbundsarealer..
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KULTUR, TURISME 
OG FRITID
Kulturarv og kulturhistoriske 
bevaringsværdier

Ifølge Planloven skal kommuneplanen indeholde udpegninger 
af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske 
bevaringsværdier samt fastlægge retningslinjer for beskyttelse heraf.
Ved begrebet kulturmiljø forstås: ”et geografisk afgrænset område, der 
ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af samfundets historiske 
udvikling”.

Andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier forstås som 
bevaringsværdige bygninger og fortidsminder.

Bevaringsværdige bygninger i Kolding Kommune er udpeget efter 
SAVE-systemet og er registreret i Kulturstyrelsens database FBB. 
Størstedelen af udpegningerne er sket i forbindelse med udarbejdelsen 
af Kommuneatlas Kolding og Kommuneatlas Christiansfeld i 1991-92. 
Derudover har Kolding Kommune registreret enkelte bygninger og 
mindre byområder fra 2009 og frem. De bevaringsværdige bygninger i 
Kolding Kommune optages i kommuneplanen som en fuldstændig liste 
over bygninger med bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-systemet.

Kulturmiljøer
Udpegningen af værdifulde kulturmiljøer i Kommuneplan 2017-2029 
er en videreførelse af den aktuelt gældende kommuneplan, hvor 
udpegningerne er baseret på baggrund af ”Kulturmiljøer i Vejle Amt 
2005” samt samarbejde med Museet på Koldinghus.

For at kunne administrere og målrette en beskyttelse af udpegede 
kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger er det vigtigt, at disse 
er afgrænsende og definerede. En lang række afgrænsninger og 
udpegninger er allerede foretaget af det tidligere Vejle Amt og af Skov- 
og Naturstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af kommuneatlas for 
Christiansfeld og Kolding. 

I forbindelse med Kommuneplan 2017 foretages en udpegning af seks 
nye kulturmiljøer -  fem nye i Christiansfeld og én ny i tilknytning til 
Skamlingsbanken. 

Kulturmiljøer i Christiansfeld
I forlængelse af Brødremenighedsbyen Christiansfelds optagelse på 
UNESCOs verdensarvsliste, har der været behov for at værne om de 
eksisterende kulturhistoriske spor i byzonen.

I kommuneplan 2017 udpeges derfor fem nye områder, defineret ved 
følgende karaktaristika:
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Christiansfeld - Brødremenighedskolonien
Christiansfeld er en enestående protestantisk idealby, som i 1773 blev 
grundlagt som Brødremenighedskoloni på Tyrstrupgårds jorder. Bebyg-
gelsen er markant i gule teglsten med røde tage langs to parallelle ga-
der, der tangerer den centrale Kirkeplads.

Jernbanen til Haderslev 1899-1932
Tracé fra smalsporet jernbane, der blev etableret i 1899 mellem Christi-
ansfeld og Haderslev. Banen blev nedlagt i 1932. Stationsbygning og 
remise er bevarede, samt jernbanedæmning og rester af bro over Aller 
Å.

Villabyen – Præstegårdsvej og Skolevej
Ved Præstegårdsvej og Skolevej er i perioden 1914-1957 
opført en række fine villaer inspireret af bedre byggeskik. De er 
materialemæssigt tilpasset brødremenighedsbyen Christiansfeld. Flere 
af villaerne er opført af den lokale bygmester A.H. Andersen

Villaer ved Genforeningspladsen langs Kongensgade
Harmonisk facaderække ved vestsiden af Kongensgade. Villaerne er 
inspirerede af bedre byggeskik og dansk funkisstil. Flere er opført af 
den lokale bygmester A.H. Andersen. Husrækken er materialemæssigt 
tilpasset brødremenighedsbyen Christiansfeld.

Tyrstrup Kirke og omgivelser
Tyrstrup Kirke blev nybygget som gulstenskirke i 1864 med en markant 
forplads til Haderslevvej. Øst for kirken er kirkegården, den fredede 
Christina Frederica Stiftelse og sognehuset. De danner et selvstændigt 
miljø afstemt brødremenighedsbyen.

Kulturmiljø ved Skamlingsbanken
De seneste år har der været arbejdet med en fremtidssikring og 
udvikling af Skamlingsbanken. Området har i en årrække fremstået  
slidt og usammenhængende i brugen af området og forbindelser 
til landskabet. Se hovedstrukturens afsnit ”Skamlingsbanken som 
national attraktion” for nærmere beskrivelse af det igangværende 
planlægningsarbejde, hvor der desuden har vist sig behov for en 
nærmere definitation af et område som kulturmiljø. Den nye udpegning 
af et område til kulturmiljø er kendetegnet og afgrænset ved følgende 
karakteristika: 

Kulturmiljøudpegningen er en afgrænsning af Skamlingsbanken som 
landskabsmonument,- højdedraget i landskabet og de skrånende 
arealer omkring det.

Området er præget af en stor landskabelig kompleksitet. Det 
dominerende karaktertræk er de græsklædte bakker, som også 
kendetegner områdets historie som overdrev og forsamlingssted. 
Bakkernes forløb understreges af enkle, levende hegn og små 
beplantninger, og indrammes i en større skala af lavereliggende skove.

Det langstrakte højdedrag med Højskamlingen som højeste punkt, er 
dannet som randmoræne af isens bevægelser i Lillebælt. 
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Området er følsomt overfor beplantninger, byggerier og øvrige anlæg 
der tilslører områdets landskabstræk og udsigten til og fra højdedraget. 

Området afgrænses af Binderup Bugt mod øst og morænefladen mod 
vest, af Binderup og Vindemosen mod nord og Grønninghoved og 
Overby mod syd. 
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Turisme 

Campingpladser
Der er i tidligere kommuneplan udlagt et areal til en ny campingplads 
ved Bramdrup Mark. 

Arealet blev udlagt i sammenhæng med målsætningerne om 
byudvikling og byomdannelse af erhvervsområde Kolding Syd og 
etableringen af Kolding Idrætsby, hvilket indebærer at  Kolding City 
Camp på sigt skal flyttes. Den nuværende campingplads er godkendt 
til 225 pladser, og det er er vurderingen, at det nye areal kan bære en 
tilsvarende kapacitet. 

Der ønskes fortsat planlagt for flytning af campingplads, hvorfor der 
i kommuneplanen etableres ramme for lokalplanlægning. Se ramme 
med nr. 0619.G1 - område til campingplads ved Donsvej. 

I sammenhæng med udvikling af Skamlingsbanken og den videre 
planlægning for fremtidssiking og udvikling af området, etableres der 
i kommuneplanen rammer for lokalplanlægning for de eksisterende 
to campingpladser ved Skamling Camping (ramme nr. 0929.G4) og 
Stensager Camping (ramme nr. 0929.G3). Områderne udlægges til 
fritidsformål som campingplads, og fastholdes i landzone. Der er ikke 
aktuelt tale om at udvide campingpladserne. 
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Fritid og friluftsoplevelser

Golfbane på Drejens

Staten godkendte i forbindelse med forhandlinger i sammenhæng med 
Kommuneplan 2013-2025, at der blev udlagt arealer til en ny Golfbane 
på Drejens-halvøen. 

I forbindelse med godkendelsen knyttede der sig en række hensyn og 
principper, hvilke fremgår af nedenstående sammen med den øvrige 
baggrund.
  
Miljøministeriet godkendte den 4. december 2006 Regionplantillæg 
nr.19, Naturområde med golfbane ved Drejens, med tilhørende 
retningslinje. Kolding Kommune har efterfølgende udarbejdet et 
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i overensstemmelse med 
retningslinjen, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 
2008 nedlagde veto mod. På baggrund af de nye projektplaner og at 
golfbanen anses som yderst relevant som del af den samlede indsats 
på turisme samt fritids- og friluftsområdet fortsættes arbejdet derfor 
for at skabe de nødvendige betingelser for, at kommuneplantillægget 
og lokalplanen for golfbanen kan vedtages endeligt. 

Planlægning for ny golfbane skal muliggøre en ny rekreative brug for 
området som helhed og inddrage natur og landskabshensyn. Natur- 
og landskabshensyn opnås gennem hensyn til kortlægning gennem 
Landskabskaraktermetoden udarbejdet for Drejens Halvøen. I henhold 
til Landskabsvurderingen er området opdelt i to underområder.
• Underområde 1 er landbrugsfladen mod Drejensvej og ud 

mod dalen. Området har vurderes ikke til at have en høj 
oplevelsesmæssig værdi eller særlig styrke desuden er området 
meget lidt følsom over for ny anvendelse.

• Underområde 2 er dalstrøget mod Eltangvig. Området har en 
særlig karakter som smeltevandsdal og sammenhæng med det 
samlede dalstrøg omkring Eltangvig. Området har meget stor 
landskabeligværdi og især overgangen fra de bagvedliggende 
plateauer til dalen skal bibeholdes. Området har en stor følsomhed 
og ny anvendelse af området skal indpasses på det eksisterende 
landskabs præmisser og karakter.

Samspillet mellem natur-landskabsoplevelse og golf er afgørende for 
kvaliteten af et golfanlæg. Med Kolding Golf klubs mål om at skabe et 
golfanlæg af høj international standard kan anlægget ikke henvises til 
et vilkårligt landskabsrum. Det pågældende område hvor golfbanen 
ønskes etableret i, har både forbindelse til Eltangvig og rummer 
landskabsrum og naturtyper af en kvalitet der vil kunne være på højde 
med kravet om et golfanlæg af tilstrækkelig høj international standard.

Ambitionerne om en international bane afhænger i høj grad om det 
er mulig at sammenbinde arealerne langs Eltangvig ud mod Kolding 
fjord. Denne afgrænsning afhænger i høj grad af en fortsat dialog med 
områdets ejere. 
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For at forbinde og integrere golfbanen til byen tænkes området 
sammenbundet med eksisterende landskabskiler i og omkring 
Drejens boligby og Nr. Bjert for at sikre områdets aktive og rekreative 
muligheder.  
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TRAFIK OG 
TEKNISKE ANLÆG
Vejnet og fremkommelighed

Ny sydlig ringvejsforbindelse
Der er de seneste år sket en væsentlig udbygning af byudviklingsom-
råder i den sydlige og sydøstlige del af Kolding, omkring Vonsild og 
Dalby. Desuden er behovet for at komme på tværs af Kolding by ikke 
blevet mindre, hvilket blandt andet har sammenhæng med et behov for 
nem adgang til det overordnede vejnet, herunder motorvejssystemet, 
hvad enten der er tale om vare- eller persontransport. Presset på tra-
fikken gennem byen er således blevet større med årene og forventes at 
stige yderligere. 

Potentialerne i den nye tilslutning til E45 ved Ødisvej syd for Kolding, 
vil desuden kunne udnyttes langt bedre ved en mere direkte forbin-
delse til de ovennævnte byudviklingsområder og byerne på Stenderup-
halvøen øst for Kolding. 

Samlet set vil den nye vejforbindelse på ca. 5 km, og i sammenhæng 
med tilslutningsanlægget til E45, komme til at fungere som en sydlig 
omfartsvej. Den vil dermed medvirke til at aflaste den eksisterende 
vejforbindelse mellem Vonsild og Dalby via Dalbyvej, men kan på sigt 
også skabe nye muligheder for byudvikling. 

Indtil vejen er anlagt, kan der ikke opføres ny bebyggelse - herunder 
tilbygning eller genopførelse af nedbrændt eller nedreven bebyggelse 
- ligesom der ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende 
bebyggelse inden for den korridor der knytter sig til arealudlægget.

Vejen planlægges som en almindelig to-sporet landevejsforbindelse 
med en skiltet hastighed på 80 km/t. Der sikres mulighed for eventuelt 
at etablere en stiforbindelse langs vejen, og som en del af det videre 
planlægningsarbejde skal det afklares hvor der mest hensigtsmæssigt 
kan etableres tilslutninger til de eksisterende byudviklingsområder i 
Vonsild og Dalby, samt til øvrige bebyggelser i området. 

Korridoren for en Sydlig Ringvejsforbindelse berører primært arealer i 
åbent land, der i dag anvendes til landbrugsformål. 

Vejen vil indebære et landskabeligt indgreb i korridoren, hvor terrænet 
i delområder er meget kuperet. Med den udlagte linjeføring er indgre-
bet dog søgt minimeret med et forløb af vejen, som i vid udstrækning 
følger terrænet. Linjeføringen tilstræber en nær ved vinkelret krydsning 
af væsentlige landskabstræk som hegn, diger og vandløb. 

Vejen krydser det beskyttede vandløb Dalby Møllebæk. Krydsningen er 
tiltænkt udformet som en bro.
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Vejføringen friholder skovområderne og en række mindre vandhuller i 
området nord for Vonsild og Dalby Skov, hvor der forekommer beskyt-
tede arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Der synes derfor ikke at 
ske en væsentlig påvirkning af disse arter som følge af vejanlægget. 

Trafikberegninger for vejen viser en samlet trafik på knap 5.500 køre-
tøjer pr. døgn på den mest belastede del af vejen. Med denne trafik og 
afstanden til følsomme anvendelser vurderes miljøbelastningen fra tra-
fikken – herunder støj – ikke at være væsentlig.

Tekniske anlæg 

Områder til vindmøller 
Kolding Kommune vedtog i 2011 en overordnet plan for, hvor der kan 
planlægges nærmere for opstilling af store vindmøller. 

Efterfølgende igangsatte kommunen i 2012 en mere konkret planlæg-
ning for nogle af de udpegede vindmølleområder, med tilhørende debat 
og VVM-redegørelse. Høringssvar og den politiske behandling førte til, 
at Kolding Kommune i forbindelse med endelig vedtagelse af kommu-
neplan 2013 valgte
• at udtage ét af de udpegede områder (Trædeskov Bøge) 
• at sætte vindmølleplanlægningen i bero, indtil der foreligger et re-

sultat af statens undersøgelse af de sundhedsmæssige konsekven-
ser ved at bo i nærheden af vindmøller. 

Statens undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og hel-
bredseffekter består af to dele, som samlet forventes at forelægge i 
løbet af 2017. 

Den overordnede udpegning af områder til store vindmøller fremgår af 
kortbilag og skal ses i sammenhæng med 5.5.1 Retningslinje for vind-
mølleområder, i Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet.



Kort over vindmølleområder, perspektivområde for vindmøller og støjkonsekvenszoner for vindmøller
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KLIMATILPASNING

Klimatilpasningsprojekter

Nedenstående er en oversigt over de projekter, der er igangsat med 
henblik på at håndtere forskellige problemstillinger i tilknytning til kli-
matilpasning:  

Risikoområde Projekt Beskrivelse

Christiansfeld by-
midte

Christiansfeld Håndtering af ekstremregn og på terræn i boligområdet ved Chri-
stian VII Vej, at lede regnvandet til skybrudsbassin på sportsplad-
sen ved Christiansfeld skole, hvor vandet forsinkes på terræn. 
Kombineres med separering af spildevand i området.

Kolding Bymidte Byparken Øst/Legeparken Bypark Øst skal benyttes til forsinkelsesbassin i forbindelse med 
ekstremregn.

Kolding Bymidte Rylevej Forsinkelse af overfladevand via regnbede i vejen, bassin og sky-
brudsvej. Kombineres med separering af spildevand i området.

Kolding Bymidte Skovvangen - grønne lav-
ninger

Slugten langs med Skovvangen, skal bruges til at forsinke regnvan-
det fra den nordlige bydel så kapaciteten i kloakkerne nedstrøms 
ikke overbelastes.

Kolding Bymidte Slotssøen - forsinkelse Anvende Slotssøen som bufferbassin i forbindelse med ekstrem-
regn i oplandet til søen.

Kolding Bymidte Slotssøen - semiseparering Semiseparering af en række gader. Regnvandet ledes til Slotssøen, 
for at mindske belastningen på kloaknettet og dermed medvirker 
til færre oversvømmelser ved ekstrem-regn. Regnbede etableres i 
udvalgte veje til forsinkelse og rensning af regnvand.

Kolding Bymidte Jernbanegade – Sneglen
(Banegårdspladsen)

For at reducere oversvømmelsesrisikoen ved Behrensvej, afskæres 
den terrænmæssige afstrømning fra de omkringliggende overflader 
samt Sneglen og evt. lede til Slotssøen.

Kolding Bymidte Slotssøen - Jernbanegade For at reducere oversvømmelsesrisikoen ved Behrensvej afskæres 
den terrænmæssige afstrømning
fra Jernbanepladsen, Slotsallé samt Sneglen og ledes over til Slots-
søen.

Bymidte langs 
Kolding Å

Kolding Å
• Kolding Ådal
• Pumpesluse

Tilbageholde vand i oplandet til Kolding Å, ved store afstrømninger, 
for at afhjælpe oversvømmelser i Kolding By.
Afhjælpning af oversvømmelser fra åen i Kolding by, forårsaget af 
stormflod der stuver vandet op i åen. 

Bymidte langs 
Kolding Å

Brændkjær - vandløb Tag og overfladevand ledes på overfladen og indgår i LAR løsnin-
ger i boligområdet, før det ledes fra Brændkjærområdet til Kolding 
Fjord via nyt vandløb.

Bymidte langs 
Kolding Å

Søndergade For at afhjælpe oversvømmelser omkring Søndergade, er der be-
hov for at lede overfladevandet fra Haderslevvej og tilstødende 
boligveje til Kolding Å på kontrolleret vis, delvis via Søndergade. 
Ligeledes er det planen at forsinke overfladevandet i området.

På hjemmesiden www.klimavand.dk er der mulighed for at læse mere 
om projekterne og den samlede indsats, der foretages i et samarbejde 
mellem Kolding Kommune og BlueKolding mv.
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ÆNDRINGER I RAMMER 
FOR LOKALPLANLÆGNING

Generelle rammer for 
hele kommunen

Ændring

Drikkevandsområder Ny bestemmelse for bebyggelser i drikkevandsområder. Bestemmelsen skal medvirke 
til at sikre fokus på grundvandet generelt og konkret i forhold til de i kommuneplanen 
udlagte byudviklingsområder. Den nye bestemmelse har blandt andet baggrund i ny be-
kendtgørelse om krav til kommuneplanlægningen inden for områder med særlige drik-
kevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse 
(Miljø- og Fødevareministeriet 2016).

Skiltning Bestemmelse vedrørende skiltning og med henvisning til kommunens regulativ for skilte 
og facader er taget ud, da bestemmelsen ikke kan anvendes som hjemmel.

Generelle rammer for 
anvendelseskategorier

Områder til fritidsformål er blevet udbygget i forhold til anvendelse af koloniaver, grønne 
områder og friluftsområder.

Boligområder - generelt Specificering af hvordan erhverv kan indpasses i boligområder. 

Specifikke rammer for 
enkeltområder

Det er generelt blevet slettet, at områder til fritidsformål som grønne områder og frilufts-
områder skal friholdes for byggeri. I stedet er der tilføjet bestemmelse i generelle ram-
mer om mindre byggemuligheder.

Område Ramme

00 0013.C1 Rammeområdet, omfattende Banegården og Slotsmøllegrunden, konsekvensrettes, så 
bebyggelsen mellem Slotsallé og Behrensvej (indeholdende blandt andet biblioteket) kan 
opføres i 5 etager, bygningshøjde på 17 meter og dermed en bebyggelsesprocent på 235 
– hvilket er i overensstemmelse med gældende lokalplangrundlag.

0022.BE1 Rammeområdet suppleres med bestemmelser med mulighed for opførelse af en bygning i 
2 ½ etager på hjørnet af Ejlersvej / A.D.Burcharths Vej 1-3.

01 - -

02 0212.BE1 Ændret afgrænsning af rammeområde til blandet bolig og erhverv i Kolding, som følge af 
ændret planlægning for området som helhed - herunder sikre rammer for fortsat udvik-
ling af tilstødende stadion-område.

0212.BE2 Nyt rammeområde til blandet bolig og erhverv i Kolding, som følge af ændret planlægning 
for området som helhed. 

0212.G3 Nyt rammeområde til fritidsformål i Kolding, som følge af ændret planlægning for områ-
det som helhed.

0212.O2 Nyt rammeområde til offentligt formål (Kolding Stadion), som følge af ændret planlæg-
ning for området som helhed.

03 0312.O2 Dele af området mod Østerbroggade lægges sammen med 0312.B2 da det er boliger.

0312.O1 Dele af det sydlige område lægges sammen med 0312.B2 da det er boliger.

0314.B2 Udvidelse af rammeområde til boligformål i Kolding, ved optag af arealer fra reduceret 
rammeområde 0314.O3. 

0314.O3 Reduktion af rammeområde til offentlige formål i Kolding. 

04 - -

05 0512.C1 I centerområde ved Petersbjerggård konsekvensrettes bestemmelserne, så bebyggelse 
kan opføres i 3 ½ etager med en bygningshøjde på 11 meter til øverste brystning og 16 
meter til kip jf. gældende lokalplan 0512-61.

06 0612.B1 Udvidelse af rammeområde til boligformål i forbindelse med udlæg af nyt byudviklingsom-
råde vest for Egevænget i Almind. 

0612.G1 Del af område 0612.B1 konverteres til grønt område. Området ligger som skræntareal ud 
mod ådalen og egner sig ikke til bebyggelse. 

0613.B1 Udvidelse af rammeområde til boligformål i forbindelse med udlæg af nyt byudviklingsom-
råde i den vestlige del af Almind. 

0619.G1 Nyt rammeområde til fritidsformål (ny campingplads) nord for Kolding.

0641.B1 Udvidelse af rammeområde til boligformål i forbindelse med udlæg af nyt byudviklingsom-
råde i den nordlige del af Vester Nebel.

Oversigt over væsentlige ændringer i kommuneplanrevision 2017 i forhold til kommuneplan 2013:

Tillæg til Kommuneplan 2013 fremgår ikke af nedenstående oversigt. Her henvises i stedet til Kolding Byråds beslutning 
den 18. december 2017, hvoraf fremgår liste med kommuneplantillæg optaget i Kommuneplan 2017.
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07 0735.E1 Reduktion af rammeområde til erhvervsformål med mulighed for virksomheder i miljø-
klasse 1-4. Nordlig del af Kolding.  

0735.E2 Nyt rammeområde til erhvervsformål med mulighed for virksomheder i miljøklasse 4-6. 
Konsekvensændring som følge af eksisterende anvendelse. Nordlig del af Kolding.

0735.E3 Nyt rammeområde til erhvervsformål med mulighed for virksomheder i miljøklasse 4-6. 
Området er en udvidelse af eksisterende erhvervsområde, i tilknytning til rammeområde 
0735.E2 (nordlig del af Kolding). Som følge af, at det nye byudviklingsområde er belig-
gende i OSD (drikkevand), tydeliggøres det i rammen, at der ikke kan etableres grund-
vandstruende aktiviteter. 

08 0811.B3 Området er idag erhverv men har oprindeligt været planlagt til boligområde. For fremti-
digt at sikre blandet anvendelse ændres det til BE (blandet bolig og erhverv)

09 0912.B1 Nyt rammeområde til boligformål, i forbindelse med udlæg af nyt byudviklingsområde i 
sydlig del af Sdr. Bjert. (nuværende landbrugsbrugsarealer)

0912.B2 Nyt rammeområde til boligformål, i forbindelse med udlæg af nyt byudviklingsområde i 
sydlig del af Sdr. Bjert. (omdannelse af eksisterende bygninger) 

0913.B2 Udtag af rammeområde til boligformål (Agtrup Nord), i forbindelse med en omfordeling af 
byudviklingsområder.

0929.G2 Nyt rammeområde til fritidsformål (Skamlingsbanken).

0929.G3 Nyt rammeområde til fritidsformål (eksisterende campingplads).

0929.G4 Nyt rammeområde til fritidsformål (eksisterende campingplads).

0941.B2 Reduktion af rammeområde til boligformål i nordlig del af Sdr. Stenderup. Lokalplanar-
bejde resulterede i, at ny forbindelsesvej ikke kunne realisere, hvorfor byudviklingsom-
råde udgår. Udtag indgår dermed også i en omfordeling af byudviklingsområder. Desuden 
afledte konsekvensrettelser i 0941.B1 ift. vejadgang til området.

0941.B4 Nyt rammeområde til boligformål, i forbindelse med udlæg af nyt byudviklingsområde i 
sydlig del af Sdr. Stenderup.

10 1014.B2 Udvidelse af rammeområde til boligformål, som konsekvens af, at delområde ved Agtrup-
vej (Kolding) udgår som lokalcenter, jf. Detailhandel.

1018.G4 Ændring af rammeområde og anvendelse fra offentligt formål til fritidsformål. Ændringen 
skal medvirke til at varetage hensyn til sikring af Dalbys landsbykarakter ved at skabe en 
adskillelse mellem Dalby landsby og byudviklingsområderne øst for landsbyen. Se mere 
under 1019.BE1.

1019.BE1 Reduktion af rammeområde til blandet bolig og erhverv (Dalby landsby), med henblik på 
fremtidig byzone. Rammen skal skabe muligheder for fortætning af landsbyen Dalby, ho-
vedsageligt på et centraltbeliggende mindre byudviklingsområde, under hensyn til sikring 
af en landsbykarakter.

1019.G1 Nyt rammeområde til fritidsformål i sammenhæng med revurdering af udviklingsmulighe-
der i Dalby landsby. 

1019.L1 Nyt rammeområde til landområde, i sammehæng med varetagelse af hensyn til sikring 
af Dalbys landsbykarakter ved at skabe en adskillelse mellem Dalby landsby og byudvik-
lingsområderne øst for landsbyen. Se mere under 1019.BE1.

11 1113.B1 Udvidelse af rammeområde til boligformål i forbindelse med udlæg af nyt byudviklingsom-
råde i den sydøstlige del af Lunderskov.

1121.BE1 Reduktion af rammeområde til blandet bolig og erhverv i Skanderup, i forbindelse med 
hensyn til landbrugsbedrifter nord for byen.

12 1218.B3 Reduktion af rammeområde til boligformål i Bastrup ved Vamdrup, i forbindelse med om-
fordeling.

1221.B1 Udvidelse af rammeområde til boligformål, i forbindelse med udlæg af nyt byudviklings-
område i vestlige del af Ødis. Ændringen sker som led i en omfordeling af byudviklings-
områder i Ødis, i sammenhæng med overførsel til byzone.

1221.B2 Udtag af rammeområde til boligformål i Ødis, i forbindelse med omfordeling.

1221.B3 Udtag af rammeområde til boligformål i Ødis, i forbindelse med omfordeling.

1221.BE1 Udvidelse af rammeområde til blandet bolig og erhverv i Ødis. Se sammenhæng ovenfor 
(bem. til 1221.B1)

1221.G1 Nyt rammeområde til fritidsformål i Ødis. Se sammenhæng ovenfor (bem. til 1221.B1) 

1241.BE1 Rammeområde 1241.O1 i Ødis Bramdrup ændres til blandet bolig og erhverv (med mulig-
hed for butik).

13 1311.C2 Nyt rammeområde til centerformål i Christiansfeld. I forhold til eksisterende bestemmel-
ser for området øges bebyggelsesprocenten fra 50 til 70.

1313.B3 Udvidelse af rammeområde til boligformål i Christiansfeld, ved optag af arealer fra redu-
ceret rammeområde 1313.E1.

1313.E1 Reduktion af rammeområde til erhvervsformål i Christiansfeld. 

1339.G1 Nyt rammeområde til fritidsformål (Skamlingsbanken).



68



69

Forudsætningsredegørelse - Kommuneplan 2017 - 2029

BILAG

Af det følgende fremgår bilag til kommuneplanens forudsætningsrede-
gørelse, ved:

Grundvandsredegørelse  

Redegørelse for grundvand og sikring af drikkevand i forbindelse med 
byudvikling.
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1.Indledning
De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandsforsyningen er af staten udpeget som 
’Områder med særlige drikkevandsinteresser’ (OSD), som skal dække det nuværende og 
fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. I disse områder, samt 
indvindingsoplande uden for OSD og boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) skal der 
gøres en målrettet ekstra indsats for at beskytte grundvandet, som giver mulighed for at 
forebygge forurening og at fjerne allerede eksisterende forurening. Kommunerne skal 
derfor i deres fysiske planlægning tage hensyn til områderne.

Bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden 
for disse /1/, herefter ”bekendtgørelsen”, skal sikre de statslige interesser, her grund og 
drikkevandet, i planlægningen.

Bekendtgørelsens formål er at sikre, at kommunernes fysiske planlægning bidrager til 
forebyggelse af fare for forurening af nuværende og fremtidige grundvandsressourcer 
inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), BNBO og vandværkernes 
indvindingsoplande uden for disse. 

I henhold til bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen friholde OSD, BNBO og almene 
vandforsyningers indvindingsoplande uden for disse for udlæg af nye arealer i 
kommuneplanen til erhvervsformål eller ændret arealanvendelse af eksisterende 
kommuneplanlagte arealer, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.
Ved vurdering af faren for forurening af grundvandet skal kommunalbestyrelsen lægge 
vægt på, om planlægningen omfatter virksomhedstyper, hvor oplæg, anvendelse eller 
frembringelse af grundvandsforurenende, mobile stoffer sædvanlig forekommer.

Hovedreglen om ikke kommeplanlægge erhvervsområder i OSD og indvindingsoplande 
uden for disse kan fraviges, hvis kommunalbestyrelsen kan godtgøre, at der er en særlig 
planmæssige begrundelse for planlægning, herunder at lokalisering uden disse områder 
undersøgt og ikke fundet mulig samt at faren for forurening af grundvandet kan 
forebygges. Indenfor BNBO kan der ikke ske udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, 
der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Disse regler kan dog fraviges jf. 
ovenstående.

Vejledning til bekendtgørelsen uddyber og forklarer forholdene om planlægningsforhold, 
mulighed for beskyttende bestemmelser i rammerne for lokalplanlægning, 
redegørelseskrav m.m.    

I forslag til Kommuneplan 2017 er der udlagt byudviklingsarealer indenfor OSD og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Det gælder for udlæg til 
erhvervsformål, som beskrives nærmere under hver af disse områder.  Kommuneplanen 
foreskriver endvidere, at der skal være fokus på muligheder for fortætning og omdannelse 
inden for eksisterende byområder. Der er i forslag til Kommuneplan 2017 ikke udlagt nye 
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arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet inden 
for afgrænsede BNBO.

Før der kan planlægges nærmere for arealudlæg til erhvervsformål skal kommunen 
udarbejde en grundvandsredegørelse herfor jf. bekendtgørelsen. Redegørelsen skal dække 
hele kommunen og fremgå af kommuneplanen. Redegørelsen skal endvidere tage 
udgangspunkt i statens grundvandskortlægning. Formålet med redegørelsen er at sikre 
fokus på grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning for erhvervsudlægning, så 
hensyn til grundvand håndteres samlet ved en overordnet planlægning. Samtidig er det 
formålet, at offentligheden bliver opmærksom på planlægning i OSD, BNBO og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, og konsekvenserne af den. 

Der henvises i denne redegørelse til målsætningerne for grundvandsbeskyttelse. Der er 
her taget udgangspunkt i målsætninger i statens vedtagne vandområdeplaner. 

Med denne redegørelse bringes forslag til Kommuneplan 2017 i overensstemmelse med de 
krav der stilles i bekendtgørelsen om udlæg af nye byudviklingsområder i OSD og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Redegørelsen omfatter hele 
kommunen og er udarbejdet på baggrund af det foreliggende datagrundlag.

Statens kortlægning af grundvand efter Lov om vandforsyning m.v. for Kolding Kommune 
er afsluttet i 2015. Ved fremkom af ny viden kan der blive behov for en revision/udvidelse 
af nærværende redegørelse. 

2.Statens kortlægning af grundvandet
I den nordøstlige del af kommunen er der i indsatsområderne Follerup og Kongsted 
foretaget geologiske og hydrologiske undersøgelser af det tidligere Vejle Amt. 
Indsatsplaner for disse to områder er udarbejdet.
  
Statens kortlægning af grundvandet er afsluttet i alle indsatsområder i kommunen.  For 
kortlægningsområderne Vonsild og Agtrup, syd og sydøst for Kolding by, er der udarbejdet 
en samlet indsatsplan.

Kortlægning af resten af kommunen er afsluttet og indsatsplanerne er under udarbejdelse. 

Ved ny viden kan der ske ændringer i den geografiske udbredelse af OSD, BNBO og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger og udpegning af områdernes følsomhed 
overfor forurening. Derfor kan der blive behov for en revidering af nærværende 
redegørelse.
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3.Forsyningssituationen
Vandforsyningen er baseret på en decentral struktur med i alt 37 vandværker med egen 
indvinding og 4 distributionsvandværker uden egen indvinding. Det store antal 
vandværker skyldes den historiske tilknytning til de lokale bysamfund. 
Der er 13 små vandværker med en indvindingstilladelse under 60.000 m3, 18 mellemstore 
vandværker med en indvindingstilladelse fra 60.000 og op til 300.000 m3 og 6 store 
vandværker med en indvindingstilladelse fra 300.000 og op til 2.300.000 m3.

Den samlede indvinding af almen vandforsyning i 2015 var på 5,4 mio. m3, hvoraf 
indvindingen fra kommunens største vandforsyning TREFOR Vand A/S udgør i alt 2,6 mio. 
m3. Indvindingen har de senere år ligget mellem 5,4 – 5,8 mio. m3 årligt. 

Import og eksport af vand på tværs af kommunegrænsen er begrænset. 5 mindre 
vandværker i nabokommuner forsyner ganske få forbrugere i Kolding Kommune, og 6 
vandværker i Kolding Kommunen forsyner et mindre antal forbrugere i nabokommuner.

Langt overvejende vurderes vandværkerne at være velfungerende og med tilstrækkelig 
indvindings- og behandlingskapacitet i forhold til både det aktuelle forsyningsbehov og det 
forventede fremtidige behov. Forsyningssikkerheden i kommunen er generelt forbedret i 
de senere år. I vurderingen af det enkelte vandværks forsyningssikkerhed indgår antal 
boringer/kildepladser, sikringen af boringerne og vandværksanlægget, type proceslinje og 
produktionskapaciteten, tilstand af boringer og forsyningsledningerne, samt forekomst af 
nødforbindelse til nabovandværk. De fleste vandværker har endvidere en beredskabsplan.

Der forventes ikke væsentlige ændringer i den nuværende forsyningsstruktur. Der er 
imidlertid en tendens til øget samarbejde vandværkerne imellem og aktuelle 
sammenlægninger af mindre vandværker. 

Kommunen fører tilsyn med vandværkernes tekniske tilstand hvert andet år. Tilsyn med 
vandkvaliteten gennemføres løbende. Alle vandværker har en råvandskvalitet, der kun 
kræver simpel vandbehandling (iltning og filtrering). Kvaliteten af grundvandet har 
gennem mange år været meget stabil. 

Flertallet af vandværkerne har gennem de sidste år fået fornyet deres 
indvindingstilladelser. 

Kolding Kommune har udarbejdet en vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan 
gældende for perioden 2011-2021 /3/. Planen er baseret på de tidligere 
vandforsyningsplaner for de tidligere kommuner Christiansfeld, Kolding, Egtved, Vamdrup 
og Lunderskov. Planen omfatter ud over vandforsyningsdelen også en 
grundvandsbeskyttelsesdel.
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4.Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
OSD områderne i Kolding Kommune er fastlagt af staten. OSD omfatter de fleste 
indvindingsoplande til vandværkerne i kommunen og de umiddelbare nærområder mellem 
oplandene. Der er imidlertid nogle indvindingsoplande og delområder af disse som ikke er 
udpeget til OSD.

I det følgende er kommunen opdelt i 11 OSD-områder, som afspejler 
områdeafgrænsningen i forhold til kortlægningsområderne, se Figur 4.1. 

Figur 4.1 Opdeling af Kolding Kommune i OSD-områder.
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Nye byudviklingsområder
Bymønster

Hovedbyen Kolding
Kolding by er som kommunens hovedby dynamo for udviklingen i hele kommunen, se Figur 

5.1. Det er hér den største del af såvel borgere som erhvervsliv er lokaliseret og hér det 
største udbud af kulturtilbud og uddannelsesinstitutioner forefindes. En stor 
tiltrækningskraft i hovedbyen kan give en positiv afsmittende effekt på centerbyerne som 
bosætningsområder. 
Udover at sikre rummelighed for den kommende 12-års periode, er det vigtigt for Byrådet 
at have fokus på byomdannelse, hvilket vil sige ændring og fornyelse i de eksisterende 
byområder. Disse ændringer vil ofte føre til en fortætning, blandt andet for at skabe 
boliger i tilknytning til bymidten og stationsnære boliger. 

Centerbyerne 
De tre centerbyer Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup har et bredt udbud af både 
privat og offentlig service. Byerne har hver deres profil, og disse profiler bør styrkes 
gennem en velplanlagt udbygning og byomdannelse. En udbygning af centerbyerne skal 
sikre et fortsat varieret udbud af både boliger, erhvervsområder og offentlig og privat 
service i form af institutioner, butikker med videre.

Byzonelandsbyerne (lokalbyer)
Der skal skabes de bedst mulige rammer for en videre udvikling af de mindre byer - både 
hvad angår boliger samt privat og offentlig service. I landsbyer med skole og et vist udbud 
af service og detailhandel kan der - afhængig af nærhed til hovedby og centerbyer samt 
trafikbetjening og nærhed til herlighedsværdier -  ske en vis boligudbygning. Det 
forudsættes, at erhvervsudbygning sker i form af virksomheder med lokal tilknytning, 
primært inden for serviceerhverv.

Landzonelandsbyerne
I en række mindre landsbyer, som ikke har et udbud af privat og offentlig service, skal der 
ikke ske boligudbygning. Der kan dog etableres enkelte boliger som huludfyldning og 
afgrænsning af landsbyen.
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Figur 0.1 Bymønster i Kolding Kommune.
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Nye byudviklingsområder i forslag til kommuneplan 2017 – 2029

I forlængelse af planstrategi 2015’s revisionsbeslutning om, at fastholde niveau i 
kommunens arealrestrummelighed, udlægges nye byudviklingsarealer i udgangspunktet 
ved udtag af eksisterende udlæg. 

Hvad angår kommuneplanens nye udlæg til boligformål er de ikke omfattet af 
redegørelseskrav, da de er beliggende uden for BNBO. Flere af de nye boligområder er 
beliggende i OSD, og for de tilfælde henvises der i de specifikke rammer til 
kommuneplanens generelle rammebestemmelser for bebyggelser i drikkevandsområder. 
De generelle rammebestemmelser indeholder tiltag til sikring af grundvandet. 

Hvad angår kommuneplanens nye udlæg til erhvervsformål, og som der er redegjort 
nærmere for i dette notat, handler det om:

1. Område ved Profilvej, Industri Nord i Kolding 
Arealet udlægges i tilknytning til et eksisterende erhvervsområde. Det nye areal 
matcher eksisterende områdes anvendelse, og vil desuden give en mere naturlig 
afgrænsning af erhvervsområdet. 
Området udlægges til tung industri, i virksomhedsklasse 4-6. Som følge af, at 
arealudlægget er beliggende i OSD, suppleres ramme for lokalplanlægning med en 
bestemmelse om, at der ikke kan placeres grundvandstruende virksomhedstyper i 
henhold til bekendtgørelsen om kommuneplanlægning i OSD. 

2. Område nord for Højvangen ved Almind Hede - nordlig Kolding
Nord for erhvervsområdet Bramdrup Industripark, på den nordlige side af 
Højvangen, udlægges et nyt byudviklingsområde til erhvervsformål. I 
kommuneplan 2013 var det pågældende areal en del af et større område, udpeget 
som potentielt byudviklingsområde (perspektivområde). Dette havde blandt andet 
baggrund i den daværende manglende grundvandskortlægning af området. 
Området udlægges til kontor- og serviceerhverv samt lettere industri – 
virksomhedsklasse 1-4. Som følge af, at arealudlægget er beliggende i OSD, 
suppleres ramme for lokalplanlægning med en bestemmelse om, at der ikke kan 
placeres grundvandstruende virksomhedstyper i henhold til bekendtgørelsen om 
kommuneplanlægning i OSD.  
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5.Vurdering af grundvandsressourcen i hele kommunen
Der indvindes ca. 9,2 mio. m3 grundvand i Kolding Kommune. Det vurderes, at 
grundvandsressourcen i Kolding Kommune er tilstrækkeligt til at dække langt større 
indvinding end det nuværende. Alene i indsatsområdet Vonsild og Agtrup indvindes kun 
ca. 2% af den infiltrerede vandmængde /6/.

Kolding Kommune er selvforsynende med drikkevand, og har en mindre eksport til nabo 
kommunerne.

Den største part af vandindvinding fra almene vandforsyningsanlæg i kommunen foregår 
fra et grundvandsmagasin med middelgod til god beskyttelse. 
 
Der er i forbindelse med udarbejdelse/fornyelse af indvindingstilladelser ikke konstateret 
overskridelse af vandplanernes tilladte påvirkning af medianminimum vandføring i 
vandløbene eller af den våde natur i kommunen.

Ifølge de statslige vandplaner har grundvandsmagasinerne i Kolding Kommune generelt 
både kvantitativt og kemisk god tilstand. 

Indvindingen i den nordlige del af kommunen sker fra både tertiære og kvartære 
magasiner, mens indvindingen i den sydlige del af kommunen næsten udelukkende sker 
fra kvartære magasiner. Nedenstående principskitse (Figur 6.1) viser et nordvest-sydøst 
gående geologisk snit.

Figur 5.1 Principskitse af den geologiske opbygning af Kolding Kommune /3/.

De almene vandværker (mere end 9 forbrugere) i Kolding Kommune indvinder 
overvejende fra de dybereliggende og velbeskyttede grundvandsmagasiner, som findes i 
både kvartære og tertiære aflejringer. Husholdningsboringerne (op til 9 forbrugere) 
indvinder derimod overvejende fra de terrænnære og dårligere beskyttede 
grundvandsmagasiner. Grundvandsspejlet (grundvandspotentialet) i de dybe magasiner i 
Kolding Kommune ses på Figur 6.2Figur 6.4. Grundvandsspejlet i de terrænnære 
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grundvandsmagasiner er ikke indmålt, og der findes derfor ikke noget tilsvarende kort for 
dette.

Figur 5.2 Grundvandsspejlet i de dybe grundvandsmagasiner i Kolding Kommune /3/.

Den naturlige beskyttelse af grundvand
Generelt er der god naturlig beskyttelse af grundvandsmagasiner med lerlag på op til 30-
40 meter over de regionale og dybe magasiner i Kolding Kommune. 

Når grundvandsmagasinernes sårbarhed skal vurderes i forhold til geologien, tages der 
bl.a. udgangspunkt i fordelingen af ler og sand i den øverste del af lagserien. Hvis der er 
over 15 m reduceret ler (iltfrit ler) i et område, betragtes det som et område med ”ringe 
sårbarhed”. Hvis der er mellem 5 og 15 m reduceret ler i området, betegnes det som et 
område med ”nogen sårbarhed”. Hvis der er under 5 m reduceret ler, betegnes det som et 
område med ”stor sårbarhed”. 

Lerlagene er ikke alle steder ensartede. Moræneler er en meget uensartet jordtype, med 
meget forskellige kornstørrelser. Moræneler besidder ikke de samme beskyttende 
egenskaber som de meget ensartede og finkornede ler typer fra fx Tertiærtiden. 
Moræneler kan ofte være opsprækket - specielt i de mere overfladenære dele af laget. 
Sprækkerne kan være opstået som følge af tørke, gennemvoksede rødder eller bevægelser 
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i de øvre jordlag. Vandtransporten gennem sådanne sprækker kan være meget høj og en 
evt. forurening vil hurtigt kunne sprede sig via dem. 

Sprækkerne kan endvidere stamme fra istidens gletsjerbevægelser hen over området. 
Trykket og bevægelsen af isen kan resultere i omlejringer og forstyrrelser (opskudte 
flager) af lagene, hvorved lerlagenes beskyttende egenskaber kan være gået tabt. 
Sprækkerne, eller ”vinduerne”, kan siden være fyldt op med mere sandede aflejringer. Det 
er meget vigtigt, at få disse lokaliseret, hvor dette er muligt, hvilket efterfølgende gør det 
muligt at få igangsat en målrettet indsats i forhold til grundvandsbeskyttelse.

På Figur 6.3 ses grundvandsmagasinernes sårbarhed i Kolding Kommune. Store områder i 
den centrale og nordlige del af kommunen har en lille sårbarhed, mens der specielt i den 
sydlige del af kommunen er større sammenhængende områder med nogen til stor 
sårbarhed. Syd for Kolding by ses et sammenhængende område med nogen sårbarhed.

Sårbarhedskortlægningen er overvejende udarbejdet ifm. med Statens 
grundvandskortlægning. I de områder i kommunen, som ifm. med statens kortlægning, 
ikke indgik i sårbarhedsvurderingen, er de blanke områder erstattet med tidligere lavet 
sårbarhedsvurdering. 
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Figur 5.3 Kort over de primære grundvandsmagasins sårbarhed i Kolding Kommune /3/.

Nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder mht. nitrat
Der har over mange år været særlig bevågenhed omkring grundvandets sårbarhed over 
for nitrat. Det skyldes bl.a., at der over en årrække er konstateret nitrat i mange 
vandværksboringer, og at nitrat er en indikator for, at grundvandet også er sårbart over 
for nedtrængning af andre forureninger. 

I forbindelse med statens grundvadskortlægning er der foruden ny viden om lertykkelse 
og grundvandskemi udpeget nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder 
med hensyn til nitrat (IO). Områderne er udpeget indenfor OSD og indvindingsoplande til 
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almene vandværker udenfor OSD, hvor grundvandsressourcen er særlig sårbar over for 
udvaskning af nitrat. NFI og IO er næsten over alt i kommune sammenfaldende.

Formålet med udpegningen af de nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder 
hertil er, at målrette indsatsen til særligt sårbare arealer, så den nutidige og fremtidige 
drikkevandsressource beskyttes, der hvor det er mest nødvendigt.

Figur 5.4 Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde med hensyn til nitrat (ION) /3/.

Ifølge Miljøstyrelsen udpeges de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor grundvandet 
allerede er nitratbelastet samt i områder, hvor den geologiske beskyttelse (i form af 
lerlag) over for nitrat er ringe. Indsatsområder mht. nitrat udpeges, hvor nitratfølsomme 
indvindingsområder ligger i det åbne land og hovedsageligt på omdriftsjord. Nogle arealer 
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som fx eng, hvor nitratudvaskningen er minimal, er ikke medtaget i indsatsområder mht. 
nitrat /2/. Udpegningen af indsatsområder mht. nitrat sker med baggrund i 
grundvandskortlægningen og medtages i indsatsplanerne. Tiltag til begrænsning af nitrat-
belastningen fastlægges i indsatsplanerne. Figur 5.4 viser placeringen af de nitratfølsomme 
indvindingsområder i Kolding Kommune samt indsatsområder mht. nitrat inden for 
allerede kortlagte områder i Kolding Kommune.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Risikoen for forurening af grundvandet er størst i de boringsnære beskyttelsesområder. 
Her bevæger grundvandet sig hurtigt mod indvindingsboringen og opholdstiden, hvor en 
nedbrydning af uønskede stoffer kan finde sted, er mindst.

BNBO kan variere i størrelse. Størrelsen afhænger bl.a. af boringens indvindingsmængde, 
grundvandsmagasinets tykkelse og hyppigheden af analyser for organiske 
mikroforureninger. BNBO ændres, hvis den indvundne vandmængde øges eller mindskes 
samt hvis antallet af indvindingsboringer ændres. 
Begrænset transporttid til boringen samt en større sænkning af grundvandsspejlet 
omkring boringen er faktorer, der er afgørende for, at BNBO som helhed betragtes som 
særlig sårbart. BNBO har derfor højeste prioritet i forhold til grundvandsbeskyttende 
indsatser.

Figur 5.5 Vejledende illustrationer af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). BNBO’r kan overlappe hinanden, 

når vandværksboringer er placeret tæt. Ofte vil BNBO være mere ovale end det illustrerede.
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De 4 vandtyper
 Ilt-zone: Iltholdigt grundvand
 Nitrat-zone: Svagt reduceret grundvand
 Jern- og sulfat-zone: svagt til stærkt reduceret 

grundvand
 Methan-zone: Stærkt reduceret grundvand

Vandtyper - Grundvandskemien
Miljøstyrelsen har defineret 4 vandtyper, som fremgår af boksen herunder.

Grundvand fra ilt- og 
nitratzonen er ofte 
ungt grundvand fra 
terrænnære 
grundvandsmagasiner. 
Grundvandet i disse 
magasiner er ofte 
udsat for forurening 

med bl.a. nitrat og miljøfremmede stoffer. Grundvand fra jern- og sulfatzonen er ofte lidt 
ældre vand fra dybere og mere velbeskyttede grundvandsmagasiner. Disse 
grundvandsmagasiner kan dog stadig være sårbare overfor miljøfremmede stoffer. 
Grundvand fra methanzonen er oftest meget gammelt vand fra dybtliggende 
grundvandsmagasiner med en god beskyttelse. Det er meget sjældent, at der findes 
forurening med miljøfremmede stoffer i disse grundvandmagasiner. 

Figur 5.6 Vandtyper i vandværksboringer i Kolding Kommune /3/.

Figur 5.6 viser fordelingen af vandtyper i Kolding Kommunes aktive vandværksboringer. 
Kun ganske få af vandværksboringerne indvinder fra ilt- og nitratzonen i modsætning til 
kommunens forbrugere med egen husholdningsboring, som ofte indvinder fra terrænnære 
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brønde og boringer. Disse er meget sårbare over for forurening fra overfladen. 
Hovedparten af vandværksboringerne i Kolding Kommune indvinder vand fra jern- og 
sulfatzonen, der generelt er en velbeskyttet vandtype. Trods en god beskyttelse er der 
som tidligere nævnt risiko for forurening med miljøfremmede stoffer (fx pesticider). En 
betydelig del af vandværkernes boringer indvinder fra magasiner med vand fra 
methanzonen, som er godt beskyttede.

Naturligt forekommende forureninger 
I dele af Danmark kan der være problemer med grundvandets naturlige kvalitet som følge 
af et forhøjet indhold af fx nikkel, klorid eller arsen. Problemerne kendes ligeledes i 
Kolding Kommune, men dog kun i en meget lille målestok. I det følgende er det kun 
udfordringen med arsen, der omtales. 

Figur 5.7 Arsen-indholdet i aktive og sløjfede vandværksboringer i Kolding Kommune /3/.

Arsen
Arsen indgår i vandværkernes boringskontrol. Figur 5.7 viser arsenindholdet i 
vandværkernes råvandsanalyser i Kolding Kommune. Analyserne gælder for både aktive 
og sløjfede boringer. Der er fundet koncentrationer over kvalitetskriteriet på 5 g/l på 6 
vandværker. Fundene ligger i intervallet 5 til 48 g/l. Flere af analyserne er imidlertid ikke 
fra aktive boringer, heriblandt værdien på 48 g arsen/l. 
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Årsagerne til forekomsten af arsen i råvandet er ikke klarlagt. Det er dog især de tertiære 
fede lerlag, der mistænkes for at være den primære kilde. Nyere forskningsresultater 
tyder endvidere på, at organiske aflejringer spiller en rolle i forhold til frigivelse af arsen. 

De fleste vandværker i Kolding Kommune ilter og filtrerer vandet, før det sendes videre til 
forbrugerne som drikkevand. Denne proces vil i langt de fleste tilfælde medvirke til, at 
kvalitetskravet kan overholdes. Arsen kan dog efterfølgende ophobes i filtersand og 
okkerslam, hvilket bevirker, at dette materiale ved udskiftning og tømning skal sendes til 
en godkendt deponering.

Sprøjtemidler og organiske opløsningsmidler
Sprøjtemidler (pesticider) og andre miljøfremmede stoffer har vist sig at udgøre en alvorlig 
trussel mod grundvandet og indvindingsinteresserne i Danmark. Det forhold gør sig også 
gældende i Kolding Kommune. 

Figur 5.8 Fund af sprøjtemidler i vandværksboringer i Kolding Kommune /3/.

Figur 5.8 viser fund af pesticider i råvandet i aktive og sløjfede vandværksboringer i Kolding 
Kommune. Største parten af fundene stammer fra sløjfede eller nedlagte boringer, der 
netop er taget ud af drift pga. fund sprøjtemiddelrester i grundvandet. 
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Inden for de sidste 10 år er der ikke konstateret nye tilfælde af forureninger med 
pesticider eller nedbrydningsprodukterne heraf i de almene vandværkers boringer i Kolding 
Kommune. 

2,6-dichlorbenzamid (BAM) er det sprøjtemiddel der oftest findes i grundvandet på 
landsplan. Det samme gør sig gældende i Kolding Kommune. Ofte tyder fundene på, at 
kilden til forureningen er lokal. BAM er det sprøjtemiddel, der har givet anledning til 
lukning af flest vandværksboringer i Kolding Kommune.

Det er ikke lovpligtigt, at drikkevandet i husholdningsboringer analyseres for pesticider og 
andre miljøfremmedes stoffer. Kolding Kommune opfordrer alligevel til, at der foretages en 
analyse for pesticider i forbindelse med den forenklede kontrol i husholdningsboringerne 
hvert 5. år. 

Der er konstateret spor af klorerede opløsningsmidler, dog langt under grænseværdien, for 
drikkevandet i et enkelt vandværks boringer nordøst for Kolding by. Forurening formodes 
at stamme fra affedtningsmidler, der er anvendt i nogle af de nærved liggende industrier.

Nitrat
Der har igennem mange år været fokus på indholdet af nitrat i drikkevandet. Nitrat tilføres 
landbrugsarealer som handelsgødning og husdyrgødning, men benyttes ligeledes på 
golfbaner, sportspladser og andre grønne områder. Nitrat i grundvandet er et tegn på, at 
grundvandsmagasinet er sårbart. 
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Figur 5.9 Nitratkoncentrationer i husholdningsboringer og –brønde i Kolding Kommune /3/.

Analyser fra vandværkernes råvand i Kolding Kommune viser, at nitratkoncentrationerne 
ligger i intervallet 0,005 til 46 mg/l i de aktive vandværksboringer. Kun fem 
vandværksboringer har koncentrationer i råvandet på mere end 1 mg/l. Nitrat udgør 
derfor ikke noget større problem på vandværkerne i Kolding Kommune.

Nitratindholdet i husholdningsboringer og –brønde er derimod ofte højere. Årsagen er, at 
vandet indvindes fra korte brønde og boringer, hvor grundvandsmagasinets sårbarhed er 
stor. Figur 5.9 viser nitratkoncentrationer af analyser (fra 2007 til sommeren 2009) i 
husholdningsboringer og -brønde.

Vurdering af grundvandsressourcen per delområde

7.1 Follerup kortlægningsområde
I Follerup kortlægningsområde er der ingen vandværker i Kolding Kommune. Det område, 
der er udpeget som OSD, vurderes til ikke at være sårbart, pga. høj lerdæklagstykkelse 
over grundvandsmagasinet, se Figur 7.1.
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Figur 7.1 Sårbarhedsvurdering af Kongsted og Follerup kortlægningsområder

I Kongsted kortlægningsområde findes ét vandværk i Kolding Kommune, Sdr. Vilstrup 
Vandværk, se Figur 7.1.

Sdr. Vilstrup Vandværk indvinder fra det øvre primære grundvandsmagasin. Lertykkelsen 
er i Kongsted kortlægningsområde overvejende over 15 m tykt, og grundvandsmagasinet 
vurderes derfor ikke at være sårbart. Enkelte små områder, der ligger udenfor 
indvindingsoplandet, har nogen sårbarhed. Dele af indvindingsoplandet til Sdr. Vilstrup 
Vandværk er NFI-område.
Grundvandets strømningsretning i området er overvejende østlig. 
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7.2 Vonsild kortlægningsområde
I Vonsild kortlægningsområde findes to vandværker, Søndre Vandværk (TREFOR Vand 
A/S) og Vonsild Vandværk, se Figur 7.2. 

Søndre Vandværks boringer indvinder fra ”mellem sand” og ”nedre sand” og er filtersat i 
smeltevandsgrus i intervallet 25 – 64 m u.t. Lagene af smeltevandsgrus er dækket af op 
mod 25 m moræneler. Da det meste af moræneleret ligger over grundvandsspejlet, er 
lerlaget sandsynligvis opsprækket, og således uden god beskyttelse. Grundvands-
magasinet kan derfor have en stor sårbarhed.
Vandtypen i de fire indvindingsboringer er defineret som methanzone, hvilket dog er 
usædvanligt for de korteste af boringerne. Det vurderes derfor, at det grundvand, der 
indvindes fra disse boringer stammer fra mere dybtliggende grundvandsmagasiner. 

Vonsild Vandværks boringer indvinder fra ”nedre sand” og ”dal sand” og er filtersat i 
intervallet 122 – 134 m u.t. og 176 - 185 m u.t. Den gennemborede lagfølge består af 45 
m moræneler, ca. 90 m smeltevandssand med mindre lag af smeltevandsler, ca. 40 m 
smeltevandsler og ca. 15 m smeltevandssand. Grundvandsmagasinerne, hvorfra der 
indvindes, tillægges derfor på det sted lille sårbarhed.

Vandtypen i de to indvindingsboringer er fastlagt til methanzonen.

Grundvandsdannelsen er simuleret til at ske i og syd for Fovslet Skov og Svanemosen, 
samt et mindre område vest for Vonsild Vandværks kildeplads.

Grundvandet i både ”mellem sand”, ”nedre sand” og ”dalsand” strømmer mod 
nordnordøst.
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Figur 7.2 Sårbarhedsvurdering af Vonsild kortlægningsområde.

7.3 Agtrup kortlægningsområde
I Agtrup kortlægningsområde findes ligeledes to vandværker, Tved Vandværk og Bjert-
Stenderup Vandværk, se Figur 7.3. Bjert-Stenderup Vandværk påtænkte, at etablere en ny 
kildeplads øst for Bjert by, men der er endnu ikke taget endelig beslutning om en 
placering.
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Figur 7.3 Sårbarhedsvurdering af Agtrup kortlægningsområde.

Tved Vandværks boringer indvinder fra ”mellem sand” og ”dalsand”, og boringerne er 
filtersat i intervallet 44 – 50 m u.t. og 90 – 102 m u.t. Der er nogen afstand mellem 
vandværket to indvindingsboringer, og geologien i disse er noget forskellig. Den nordligste 
boring er dækket af senglacialt ”terrassesand” og -”silt”. Grundvandsmagasinet på denne 
lokalitet har derfor stor sårbarhed. Den anden boring er dækket af en lagfølge med ca. 22 
meter tykke lag af moræneler. Grundvandsmagasinet på denne lokalitet har derfor lille 
sårbarhed. 

Vandtypen i de to indvindingsboringer er fastlagt til henholdsvis jern- og sulfatzonen og 
methanzonen.
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Bjert-Stenderup Vandværks to boringer indvinder fra ”nedre sand” og er filtersat i 
intervallet 68 – 82 m u.t. Det vandførende smeltevandssand er dækket af moræneler og 
smeltevandsler med en tykkelse på mellem 35 og 50 meter. Grundvandsmagasinet har 
derfor på dette sted lille sårbarhed. 

Vandtypen i de to indvindingsboringer er fastlagt til jern- og sulfatzonen.

På grund af usikkerheder i modellen er der ikke beregnet grundvandsdannende områder 
for de to indvindingsoplande.

Grundvandet i Agtrup indsatsområde strømmer generelt mod østnordøst. 

7.4 Trudsbro kortlægningsområde
I Trudsbro kortlægningsområde findes 11 vandværker, Trudsbro Vandværk (TREFOR Vand 
A/S), Lerskov Vandværk, Ejstrup Vandværk, Ferup Vandværk, Egholt og Omegns 
Vandværk, Jordrup Vandværk og Knudsbøl Vandværk, Vester Nebel Vandværk, Højrup 
Vandværk, Harte-Påby Vandværk, Lunderskov Vandværk, se Figur 7.4.

Lerdæklagstykkelse i kortlægningsområdet er overvejende over 15 m tyk, og området er 
derfor godt beskyttet mod nitrat og miljøfremmede stoffer. Enkelte områder udviser dog 
større sårbarhed.
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Figur 7.4 Områder med særlige drikkevandsinteresser i Trudsbro kortlægningsområde.
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7.5 Vamdrup kortlægningsområde
I Vamdrup kortlægningsområde ses ingen vandværker, men Vamdrup Vandværk nord for 
OSD området har 3 indvindingsboringer i OSD området, se Figur 7.5. 
Den samlede lertykkelse over grundvandsmagasinet er generelt over 15 m tyk, med 
undtagelse af to små områder i den nordlige og østlige del, som har en lertykkelse på 
mellem 5 og 15 m. Området vurderes derfor overvejende at have en god beskyttelse mod 
nitrat og miljøfremmede stoffer. 

Figur 7.5 Områder med særlige drikkevandsinteresser i Vamdrup kortlægningsområde.

7.6 Sommersted kortlægningsområde
I Sommersted kortlægningsområde findes ét vandværk, Bjerndrup Vandværk, se Figur 7.6. 
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Den samlede lertykkelse over grundvandsmagasinet er under 5 m tyk, og området er 
derfor særligt sårbart over for nitrat og miljøfremmede stoffer. 

Figur 7.6 Områder med særlige drikkevandsinteresser i Sommersted kortlægningsområde.

7.7 Bramdrup kortlægningsområde
I Bramdrup kortlægningsområde ses ingen vandværker, se Figur 7.7. 
Den samlede lertykkelse over grundvandsmagasinet er generelt mellem 5 og 15 m tyk, 
med undtagelse af to små områder i den østlige del, som har en lertykkelse på 
henholdsvis under 5 m og over 15 m. Området vurderes derfor overvejende at have nogen 
beskyttelse mod nitrat og miljøfremmede stoffer. 
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Figur 7.7 Sårbarhedsvurdering i Bramdrup kortlægningsområde.

7.8 Ødis kortlægningsområde
I Ødis kortlægningsområde findes 4 vandværker, Ødis Vandværk, Ødis-Bramdrup 
Vandværk, Forbundsvandværket og Drenderup Vandværk, se Figur 7.8.

Den samlede lertykkelse over grundvandsmagasinet er i den centrale og nordlige del af 
området overvejende over 15 m tyk, og yder derfor god beskyttelse af grundvandet mod 
nitrat og miljøfremmede stoffer. 
I den sydlige del af området, er den samlede lertykkelse over det primære 
grundvandsmagasin derimod begrænset til under 5 m, og sårbarheden er derfor stor. 
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Ødis-Bramdrup Vandværk indvinder i den sydlige del af kortlægningsområdet. Ødis-
Bramdrup Vandværk indvinder fra et dybereliggende grundvandsmagasin med filter sat i 
70-80 m dybde, som er beskyttet af et over 50 m tykt morænelerslag. 
Sårbarhedsvurderingen på Figur 7.8 viser stor sårbarhed, hvilket er i modstrid med det 
tykke morænelerslag. Dette skyldes, at sårbarhedsvurderingen er foretaget ud fra det 
primære grundvandsmagasin i indvindingsoplandet, som er et mere terrænnært magasin 
med begrænset lerdæklagstykkelse. NFI området er ligeledes blevet udpeget på baggrund 
af det terrænnære magasin.

Figur 7.8 Områder med særlige drikkevandsinteresser i Ødis kortlægningsområde.
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7.9 Christiansfeld kortlægningsområde

Figur 7.9 Områder med særlige drikkevandsinteresser i Christiansfeld kortlægningsområde.

I Christiansfeld kortlægningsområde findes tre vandværker, Taps Vandværk, Christiansfeld 
Vandværk (Kolding Spildevand A/S) og Frørup Vandværk, se Figur 7.9.

Den samlede lertykkelse over grundvandsmagasinet er overvejende over 15 m tyk, og 
yder derfor god beskyttelse af grundvandet mod nitrat og miljøfremmede stoffer. Der ses 
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dog områder centralt i kortlægningsområdet omkring Christiansfeld Vandværk og Frørup 
Vandværk mindre lertykkelser, som øger sårbarheden mod nitrat og miljøfremmede 
stoffer. 

7.10 Viuf-Bramdrupdam kortlægningsområde
I Viuf-Bramdrupdam kortlægningsområde findes 7 vandværker, Viuf Vandværk, Almind 
Vandværk, Bramdrupdam Vandværk (Sønderholm og Petersminde), Østre vandværk 
(TREFOR Vand A/S), Eltang Vandværk og Nr. Bjert-Strandhuse Vandværk (Strandhuse).

Figur 7.10 Sårbarhedsvurdering af Viuf-Bramdrupdam kortlægningsområde.
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Den samlede lertykkelse over grundvandsmagasinet er overvejende over 15 m tyk, og 
yder derfor god beskyttelse af grundvandet mod nitrat og miljøfremmede stoffer, se Figur 

7.10. Inden for kortlægningsområdet er der enkelte områder hvor lertykkelsen er under 15 
m tyk. Dette ses bl.a. ved Eltang Vandværk og øst for Almind Vandværk.

I Viuf-Bramdrupdam kortlægningsområde er der placeret to erhvervsudlægningsprojekter. 
Projekterne fordeler sig omkring Almind by og Eltang Kirkeby.

7.10.1 Profilvej, Industri Nord i Kolding
Ved Profilvej, Industri Nord i Kolding ønskes der udlagt et område til erhverv. 
Erhvervsudviklingsområdet ligger inden for OSD, men uden for NFI og BNBO. 

Figur 7.11 Placering af byudviklingsområde ved Profilvej, Industri Nord i Kolding.
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Erhvervsudviklingsområdet er jf. jordartskortet overvejende beliggende på lag af glacialt 
smeltevandssand, med enkelte indslag af senglacialt smeltevandsler og moræneler.
 
Samlet tykkelse af lerlag over primært grundvandsmagasin er i byudviklingsområdet 
vurderet til at være over 15 m tykt, og området har derfor ringe sårbarhed. 

Området ligger inden for indvindingsoplandet til Strandhuse Nr. Bjert Vandværk, hvis 
boringer er placeret uden for billedet med syd, se Figur 7.11. Byudviklingsområdet ligger 
ydermere inden for det grundvandsdannende opland til Strandhuse Nr. Bjert Vandværk.  
Derudover ligger erhvervsudviklingsområdet inden for indvindingsoplandet til Bøgebjerg 
Vandværk hvis boring ligger ca. 1700 m fra området.

Hele området forsynes af vand fra Bramdrupdam Vandværk. Bramdrup Vandværk består 
af to vandværker, et ved Petersminde og et ved Sønderholm.

Bramdrupdams Vandværker har gennem de seneste år indvundet omkring 355.000 m3/år. 
Der forventes ikke væsentlige ændringer i indvindingen fremadrettet. Bramdrupdam 
Vandværk arbejder for at etablere ny kildeplads sydvest for rundkørsel ved Dons Landevej. 

Kolding Kommune vil kræve sikring af grundvandsbeskyttelsen ved tiltag jf. kapitel 8.  
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7.10.2Højvangen ved Almind Hede
Byudviklingsområdet nord for Højvangen ved Almind Hede udlægges til erhvervsområde, 
se Figur 7.12. Hele området ligger inden for OSD, men uden for NFI og BNBO.

Figur 7.12 Placering af byudviklingsområde nord for Højvangen ved Almind Hede.

Erhvervsudviklingsområdet er jf. jordartskortet overvejende beliggende på lag af 
moræneler med enkelte som områder præget af postglaciale ferskvandsaflejringer.
 
Samlet tykkelse af lerlag over grundvandsmagasiner er i udviklingsområdet vurderet til at 
være over 15 m. Grundvandsbeskyttelsen mod nitrat og miljøfremmede stoffer vurderes 
derfor at være god.
Udviklingsområdet ligger inden for indvindingsoplandet og det grundvandsdannende 
opland til Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a Petersminde.
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Korteste afstand til Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a. Petersmindes indvindingsboringer 
syd for byudviklingsområdet er ca. 1400 m. 

Hele området forsynes af vand fra Almind Vandværk.
Almind Vandværks indvinding har gennem de seneste par år ligget stabilt omkring 90.000 
m3. Der forventes ikke væsentlige ændringer i indvindingen fremadrettet. 

Kolding Kommune vil kræve sikring af grundvandsbeskyttelsen ved tiltag jf. kapitel 8.  
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8.Tiltag til grundvandsbeskyttelse
Hensynet til grundvandet prioriteres specielt højt i områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), indvindingsoplande til almene vandværker og vandværkernes boringsnære 
beskyttelses områder (BNBO). Det betyder, at planlægning af aktiviteter, der kan forurene 
grundvandet, så vidt muligt undgås i disse områder. Tilsyn, overvågning og afværge 
prioriteres tilsvarende højt i disse områder. 

Afgrænsning af OSD er som udgangspunkt fastlagt således, at den naturlige grundvandsstrøm 
altid bevæger sig ud af områderne. Sker der en forurening inden for et OSD, vil forureningen 
derfor spredes ud i et større område. Der er således risiko for, at forureningen kan påvirke en 
stor grundvandsressource.

Ved etablering af bebyggelse og aktiviteter i områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) og indvindingsoplande skal der tages særligt hensyn til grundvandet, blandt andet i 
form af krav til indretning af parkerings- og kørselsarealer, vaskepladser, regn- og 
spildevandssystemer, opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, som kan udgøre en 
risiko for grundvandet. 

Herudover skal BNBO som udgangspunkt friholdes for enhver form for byudvikling. Formålet 
med BNBO er at forhindre/begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens 
nærområde og derved beskytte drikkevandet. Der kan omkring en indvindingsboring opstå en 
tragteffekt, som kan medføre, at miljøfremmede stoffer spildt på jordoverfladen, kan blive 
suget ned mod grundvandet.

Bebyggelse i OSD og indvindingsoplande kan opføres på særlige vilkår, der tilgodeser 
grundvandsinteresserne. De særlige vilkår for henholdsvis boligbebyggelse og for 
erhvervsbebyggelse er følgende:

Boligbebyggelse 

- Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er 
indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

- Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige 
teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. 

- Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran.

- Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret. 

- Tagvand kan nedsives, hvor det er hensigtsmæssigt. 

Erhvervsbebyggelse 

- Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie 
eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald 
mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

- Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede 
eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads 
med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. 
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset 
område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. 
Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den 
største opbevaringsenhed i området.



Grundvandsredegørelse til forslag til Kommuneplan 2017 Side 38

- Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret. 

- Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige 
teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. 

- Tagvand kan nedsives, hvor det er hensigtsmæssigt. 

8.1 Beskrivelse af mulige tiltag til grundvandsbeskyttelse

Tiltag til grundvandsbeskyttelsen inden for OSD og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger omfatter:
• Udpegning af BNBO.
• Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der udarbejdes i perioden 2013-2016.
• Rådighedsindskrænkning eller andre nødvendige foranstaltninger til sikring af 

nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller 
pesticid efter miljøbeskyttelseslovens § 26a om sikring af drikkevandsinteresser.

• Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven § 24 i forbindelse med anlæg af nyt erhverv
  /industri.
• Befæstelsesgrad i forbindelse med den kvantitative påvirkning af grundvandsressourcen.
• Erstatnings OSD, hvor arealer uden for eksisterende OSD udpeges.
• Sokkelgrundsmodel, hvor private ejer bygning og grund svarende til afgrænsning af   
sokkel, mens kommunen ejer og vedligeholder alle øvrige arealer i en udstykning.

Udpegning af BNBO
BNBO er boringsnære beskyttelsesområder efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 om 
beskyttelse af vandindvindinger. Staten beregner BNBO arealerne som vedtages gennem 
indsatsplanerne. BNBO for samtlige indvindingsboringer i Kolding Kommune er udpeget 
gennem forskellige indsatsplaner.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 
Kolding Kommune har udarbejdet indsatsplanerne for alle indsatsområder i Kolding 
Kommune. For områderne Kongsted og Follerup er der fra det tidligere Vejle Amt lavet to 
indsatsplaner /4/ og /5/ som berører Kolding Kommune i et begrænset geografisk område 
i den nordøstlige del af kommunen. 
Statens kortlægningsrapporter danner grundlag for indsatsplanerne for Vonsild-Agtrup /7/, 
Trudsbro /8/, Viuf-Bramdrupdam /9/, Sommersted /10/, Christiansfeld /11/ og Ødis-
Vamdrup /12/. 
   
Indsatsplanerne indeholder en række indsatser mht. beskyttelse af grundvandet i disse 
områder. Tiltagene spænder bredt fra kortlægning af gamle forureninger, begrænsning og 
regulering af anlæg og aktiviteter med forurenings-trusler via tilladelser og tilsyn, 
regulering af arealanvendelsen til info-kampagner og oplysningsarbejde sammen med 
vandværkerne ift. haveejere og andre målgrupper.

Dyrkningsaftaler og rådighedsindskrænkning
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Efter vedtagelse af indsatsplaner kan Miljøbeskyttelseslovens § 26a anvendes til sikring af 
drikkevandsinteresserne.

Følende er indarbejdet i indsatsplanerne:
”Såfremt de nødvendige dyrkningsaftaler ikke kan indgås ved frivillighed, er der jf. 
Miljøbeskyttelsesloven § 26 a mulighed for, at kommunen kan endeligt eller midlertidigt 
mod fuld erstatning pålægge ejeren af ejendommen i indsatsområdet 
rådighedsindskrænkninger, som er nødvendige for at sikre den nuværende eller fremtidige 
drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat og pesticider.
Pålæg om dyrkningsrestriktioner (rådighedsindskrænkninger), som sker mod fuld 
erstatning og gennemføres på ekspropriationslignende vilkår, kan kun omfatte brugen af 
kvælstof og pesticider. Der kan således ikke pålægges restriktioner i forhold til brugen af 
spildevandsslam og andre jordforbedrende produkter.
Kolding Kommune er sindet at gennemføre rådighedsindskrænkninger som overfor nævnt, 
såfremt det bliver nødvendigt. Kommunen er endvidere sindet jf. Miljøbeskyttelsesloven § 
64 a til at videresende regningen for én sådan rådighedsindskrænkning til den eller de 
vandværker, som drager direkte fordel af sagen.
Dyrkningsaftaler skal som udgangspunkt kun indgås i de boringsnære områder BNBO.”

Dyrkningsaftaler omfatter anvendelse af kvælstof, pesticider og spildevandsslam.

Anvendelse af pesticider
Privates anvendelse af pesticider forudsættes at finde sted efter gældende regler og kun 
anvendelse af godkendte midler. 
Der er dog ifølge indsatsplanerne /7/ indsatser rettet mod en begrænset brug af 
pesticider. Indsatserne omfatter indgåelse af aftaler om sprøjtefri vedligehold af haver og 
belægninger, samt information og formidling mht. ændring af adfærd for bedre beskyttelse 
af grundvand. Indsatser gennemføres af vandværkerne i samarbejde med Kolding 
Kommune. 

Håndhævelse efter Miljøbeskyttelsesloven
Ved etablering eller udvidelser på virksomheder, som kræver miljøgodkendelse, sikres
grundvandsbeskyttelsen gennem godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven.
På virksomheder efter branchebekendtgørelse eller virksomheder på bilag 1 i 
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse 
føres tilsyn med fokus på beskyttelse af grundvandet. Grundvandsbeskyttelsen sikres 
gennem påbud.
Ved etablering af nye anlæg og aktiviteter, der kræver tilladelse efter 
Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser herunder, eller anden lovgivning, vil der blive 
lagt særlig vægt på grundvandsbeskyttelse i sagsbehandlingen inden for OSD og 
indsatsområder. Af eksempler på disse anlæg kan bl.a. nævnes nedgravede olietanke og 
nedsivningsanlæg for spildevand.

Nedsivning og befæstelse
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Befæstelse af arealer i byudviklingsområder vil reducere grundvandsdannelsen lokalt, men 
det planlagte omfang af byudviklingen i Kolding Kommune er så lille i forhold til de 
samlede arealer med grundvandsdannelse, at dette forhold ikke vurderes at have nogen 
betydning i planperioden.
Uanset dette skal det tilstræbes, at så meget rent overfladevand som muligt nedsives til 
fornyelse af grundvandsressourcen.

I Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet under afsnit 2.1.1 RETNINGSLINJE FOR 
BÆREDYGTIGT BYMILJØ, retningslinjen for Ressourcer og klimaudfordringer er følgende 
nævnt: 

”I planlægningen skal vi lære at udnytte de nye klimaudfordringer til gavn for bymiljøet. 
Byrum og grønne områder skal udvikles med tanke for, at de ændrede vilkår kan give nye 
rekreative udfoldelsesmuligheder. Vi skal se regnvand som en ressource til opsamling og 
genbrug, der kan tænkes ind i forhold til udformning af rekreative områder i byen. 
Samtidig skal vi arbejde med løsninger, hvor regnvand kan nedsives og danne nyt 
grundvand i stedet for at blive opsamlet og sendt via kloaksystemet. Vi skal klimatilpasse 
vores planlægning og samtidig sikre eksisterende og nye byområder mod oversvømmelser 
som følge af skybrud og stigende vandstande”.

I Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet under afsnit 7.2.2 RETNINGSLINJE FOR 
HÅNDTERING AF TAG- OG OVERFLADEVAND er følgende nævnt:

”Ved lokalplanlægning af nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand 
håndteres tættest muligt på kilden”.

Kolding Kommune har allerede i de senest vedtagne lokalplaner indarbejdet bestemmelser 
om tilladte befæstelsesgrad af arealer i de nye udstykninger. Dette er i overensstemmelser 
med retningslinjerne fra Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet, hvor der skal 
tages hensyn til ressourcen, klimatilpasninger m.m.

Erstatnings OSD
Erstatnings OSD som redskab indebærer, at kommunen i forbindelse med planlægning for 
byudvikling i OSD udpeger nye OSD uden for eksisterende OSD, hvis der kan lokaliseres 
grundvandsressourcer af samme kvalitet og kvantitet, som den ressource, der afskrives 
pga. byudvikling med grundvandstruende anlæg.
I Kolding Kommune vurderes de arealer, der allerede er udpeget som OSD, at være 
tilstrækkelige til at forsyne kommunen med drikkevand, også hvis det skulle blive 
nødvendigt at flytte eksisterende kildepladser. 
Nye kildepladser bør derfor lokaliseres inden for allerede kortlagte områder (dvs. inden for 
OSD). Eventuelle grundvandstruende virksomheder inden for OSD må derfor pålægges 
særlige krav til grundvandsbeskyttelse. Det vurderes derfor ikke at være relevant at 
udpege erstatnings OSD i Kolding Kommune inden for planperioden.

Sokkelgrundsmodel
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Kommunen kan eje og vedligeholde arealer uden for private grunde i en udstykning for at 
undgå privates brug af pesticider på befæstede og ikke befæstede udearealer
- såvel de nære opholdsarealer ved bygningen (haver, terrasser, indkørsler mv.) som 
fællesarealer (fælles grønne områder, legepladser mv.). Tilsvarende gælder for private 
virksomheders drift og vedligehold af udstillingsområder, lagerpladser, grønne områder 
mv. KL har på kommunernes vegne indgået en frivillig aftale med staten om at der ikke 
bruges pesticider på kommunalt ejede arealer. Denne aftale forudsættes at indgå som en 
del af sokkelgrundsløsningen.
Kolding Kommune praktiserer ikke Sokkelgrundmodellen.

9.OSD og byudvikling – samlet vurdering
Generelt har de udpegede OSD og indsatsområderne i Kolding Kommune en kvantitativ og 
kvalitativ god tilstand. 

9.1 Vurdering for Kolding Kommune generelt

Kvantitet
I Kolding Kommune indvindes kun en mindre del af grundvandsdannelsen til almen 
vandforsyning. Vandindvindingen er væsentligt mindre end målsætningen, der anbefaler 
en indvindingsprocent på højst 35%. Der er dog stor forskel i indvindingernes størrelse.

De arealer, der i kommuneplanen er udlagt til byudvikling eller hvor der planlægges 
ændret anvendelse, er af en størrelsesorden, som ikke vil have betydning for den 
overordnede grundvandsdannelse, selv om grundvandsdannelsen lokalt bliver mindre i 
områder, der befæstes og tilbygges. 

Den totale vandindvinding i Kolding Kommune ligger på ca. 9,2 mio. m3/år, hvor de 
almene vandindvindinger udgør ca. 5,5 mio. m3/år.  
Vandindvindingen forventes at stige med op til 18 % til 2021, jf. kommunens 
vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan /3/.
Det forventes, at der ikke er konflikt mellem den planlagte byudvikling og den kvantitative 
tilstand af grundvandet.

Kvalitet
Den gennemførte vurdering af grundvandsmagasinernes sårbarhed over for forureninger
- især i forhold til byudviklingsområder – viser, at der generelt er en tilfredsstillende 
beskyttelsesgrad.
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