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!!! Ny afgrænsning af aflastningsområde0 250 500125 Meters

Luftfoto med afgrænsning af et udvidede 

aflastningsområde

Indledning

Områdets beliggenhed
Dette tillæg omfatter rammeområde 0123.C1 - eksisterende aflastningsområde ved Kolding 

storcenter - samt del af område 0131.E1 i Nordlig bydel og del af område 0221.E5 Harte /

Munkebo. Områderne ligger ved Vejlevej og Skovvangen i den nordlige del af Kolding.

Kommuneplantillæggets baggrund og formål
Planloven er blevet ændret med ikrafttrædelse den 15. juni 2017, hvilket har gjort det muligt at 

udvide eksisterende aflastningsområder, hvis der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. Den æn-

drede planlov muliggør ligeledes etablering af udvalgsvarebutikker, der er større end 2.000 m2. 
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Aflastningsområde

Et aflastningsområde er et 

butiksområde, der har til for-

mål at aflaste den eksiste-

rende bymidte blandt andet 

for at give plads til butikker, 

som på grund af butikkernes 

størrelse, koncept og vare-

sortiment ikke umiddelbart 

kan indpasses i den eksiste-

rende bymidte.

I Kolding Kommune er om-

rådet omkring Kolding Stor-

center ved Skovvangen og 

Vejlevej udpeget som aflast-

ningsområde i kommuneplan 

2017-2029. 

Ændret planlov 

En ændret planlov med ikraft-

trædelse den 15. juni 2017 

har gjort det muligt at udvide 

eksisterende aflastningsom-

råder, hvis der er et tilstræk-

keligt kundegrundlag. 

Den ændrede planlov mu-

liggør ligeledes etablering af 

udvalgsvarebutikker, der er 

større end 2.000 m2. Ud-

valgsvarer er f.eks. bøger, 

el-artikler, beklædning, hårde 

hvidevarer, tæpper, radio/tv, 

kopper/tallerkener, sports-

udstyr, legetøj, cykler, ure, 

smykker etc. 

Arealudlæg til butiksformål skal ske med baggrund i planlovens bestemmelser for afgrænsning 

og arealrammer i aflastningsområder, bymidter, bydelscentre og lokalcentre. Herudover kan 

der etableres butikker til særlig pladskrævende varegrupper i afgrænsede områder uden for 

centerområderne samt mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksom-

heds produktionslokaler.

Byrådet i Kolding Kommune ønsker at udvide aflastningsområdet ved Kolding Storcenter for at 

fremtidssikre det og skabe plads til store udvalgsvarebutikker, som på grund af størrelse, ud-

formning, koncept og varesortiment ikke umiddelbart kan indpasses i Kolding bymidte. 

Planlægningen for en udvidelse af aflastningsområdet skal  bidrage til en positiv udvikling i 

handelslivet med et større og mere varieret udbud af butikker. Det er således ønsket at tiltræk-

ke store udvalgsvarebutikker - herunder kædebutikker - der i dag ikke ligger i Kolding Kommu-

ne. Den gode beliggenhed ud til de større veje gør området attraktiv for placering af butikker, 

der ønsker en stor synlighed.

Egtvedvej

Lærkevej

Skovvangen

Ve
jle

ve
j

Ny Esbjergvej

Egtved Alle

Esbjergvej

Ve
jle

ve
j

Ny Esbjergvej

Autocentralen

Eksisterende Megabutikker

Bilka

Kolding Storcenter

Eksisterende  aflastningsområde

Udvidelse

Retailpark

Danfossarealet 

Albuen

Oversigt over afllastningsområdet med områder der inkluderes.
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Butikstyper

I planlægningen sondres 

mellem forskellige butiksty-

per:

• Dagligvarer

• Udvalgsvarer

• Butikker til særlig 

pladskrævede varegrupper 

Dagligvarebutikker er bu-

tikker, der hovedsage-

ligt forhandler varer, der 

indgår i den daglige hus-

holdning -  eksempelvis ba-

gerforretninger, døgnkiosker, 

supermarkeder, slagterforret-

ninger, tobaks- og vinforret-

ninger og apoteker.

Udvalgsvarebutikker er bu-

tikker, der hovedsageligt 

forhandler varer, som for-

bruges over længere tid 

- eksempelvis tøjforret-

ninger, hårde hvidevarer, 

køkkener, tæpper, babyud-

styrs- og barnevognsforret-

ninger, computerfor retninger, 

cykelfor retninger, bog- 

og papirhandler og 

sportsforretning er.

Særlig pladskrævende varer 

er biler, lystbåde, camping-

vogne, planter, havebrugsva-

rer, tømmer, byggematerialer, 

grus-, sten- og betonvarer 

samt møbler (særlige krav). 

Butikkerne skal alene for-

handle særlig pladskræven-

de varegrupper jf. Planloven 

§5n. 

Butikker til særlig pladskræ-

vende varegrupper betragtes 

som udvalgsvarer, når de 

placeres i et aflastnings-

område og indgår således i 

arealrammen.

Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget åbner mulighed for en udvidelse af aflastningsområdet med inddragel-

se af arealer henholdsvis vest og syd for det nuværende centerområde. 

Den samlede arealramme til detailhandel i aflastningsområdet øges fra 63.000 m2 til 109.200 

m2 med en rummelighed til ny detailhandel på samlet 30.000 m2. Heraf kan 12.800 m2 anven-

des som udvidelse af Kolding Storcenter/Bilka, 1.700 m2  kan anvendes til området nord for 

Egtved Allé og 15.500 m2 kan anvendes til ny detailhandel på Danfossarealerne vest for Vej-

levej.  Kommuneplantillægget fastlægger den nye geografiske afgrænsning og definerer hvor 

meget areal, der fremadrettet anvendes til henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer inden for 

de medtagne arealer.

En udvidelse vil betyde, at eksisterende butikker ved Albuen og Retail Park bliver inkluderet i 

aflastningsområdet med et eksisterende detailhandelsareal på 21.800 m2. 

Forhold til eksisterende kommune-
plan
Målene
I kommuneplan 2017-2029 er angivet følgende mål for den fremtidige udvikling inden for de-

tailhandel:

• Kolding Bymidte og Kolding Storcenter skal i gensidig synergi styrke og videreføre Kolding 
som et handelsmæssigt kraftcenter i regionen.

• Kolding Bymidte skal styrkes som et attraktivt handelscenter med et varieret butiksudbud i 
samspil med serviceerhverv, byliv, aktiviteter og gode opholdsområder.

• Detailhandlen i kommunen skal sikres gode rammer og udbygningsmuligheder, der giver 
butikkerme den fornødne fælles tiltrækningskraft.

• Der skal sikres en god forsyning af dagligvarebutikker i de enkelte bydele og landsbyer.

Eksisterende butikker ved Albuen
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0 375 750187,5 Meters

Lokalcentre 
Vejlevej syd 

og nord
Bydelscenter
Centervej

Lokalcenter 
SkovparkenBydelscenter-

Palme Allé

Nuværende
aflastningsområde

Område til særligt 
pladskrævende 

varegrupper
(Harte/Munkebo)

Område til særligt 
pladskrævende 

varegrupper
(Nordlig bydel)

Kolding 
bymidte

Udsnit af eksisterende detailhandelsstruktur omkring aflastningsområdet med sammenhængen til Bymidten og 

omliggende centerområder 
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Planlægningen for en udvidelse af de eksisterende aflastningsområde vil give mulighed for, at 

bl.a. flere kæder med store udvalgsvarebutikker, som i dag ikke kan findes i Kolding Kommune 

og by, kan etablere sig i Kolding. En sådan udbygning af butiksstrukturen vil bidrage positivt 

til udviklingen i handelslivet med et større og mere varieret udbud af butikker. Dette vil kunne 

styrke Koldings rolle som regional handelsby.

Med Kolding som hovedby er tyngden i detailhandelen lagt i Kolding bymidte og aflastnings-

centeret ved Kolding Storcenter. Disse to centre udgør det naturlige hovedcenter for detail-

handlen i kommunen. Herudover har bymidterne i centerbyerne Christiansfeld, Lunderskov og 

Vamdrup sammen med en række bydelscentre og lokalcentre en vigtig rolle i forhold til sikring 

af et varieret butiksudbud til den lokale forsyning. Detailhandelsstrukturen suppleres med af-

grænsede områder til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Disse områ-

der er placeret i kommunens erhvervsområder. Der er tale om butikker som udfra trafikale eller 

bygningsvolumenmæssige hensyn vanskeligt kan indpasses i de udlagte centerområder. 

Den eksisterende detailhandel

Detailhandlen i Kolding Kommune er koncentreret i Kolding by, der rummer ca. 375 butikker. 

Der er flere handelscentre i Kolding, hvis udbud overlapper hinanden. De største handelsområ-

der er Kolding bymidte og området ved Kolding Storcenter. Herudover ligger der flere decen-

trale dagligvarebutikker i bydelene i Kolding og store butikker til pladskrævende varegrupper i 

erhvervsområderne langs indfaldsvejene.

Det samlede bruttoetageareal til detailhandel i Kolding Kommune var i 2014 på ca.192.000 

m2  - heraf udgjorde de 40 % dagligvarebutikker og de 60 % udvalgsvarebutikker. Derudover 

havde butikkerne med salg af særlig pladskrævende varegrupper et samlet bruttoetageareal 

på ca. 70.000 m2. 

Det eksisterende aflastningsområde ved Kolding Storcenter ligger i en afstand af 2,7 km uden 

for Kolding bymidte. I 2014 var der i området i alt 105 butikker, heraf 10 dagligvarebutikker, 94 

udvalgsvarebutikker og en butik, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Bymidten 

havde tilsvarende ca. 125 butikker.

Ny detailhandel i et udvidet aflastningsområde
Der er i kommuneplanen oprindeligt fastlagt en arealramme for det samlede aflastningsom-

råde på 63.000 m2. Arealrammen har i henhold til Planloven ikke tidligere kunnet ændres og 

har derfor været låst fast med baggrund i de arealopgørelser, der blev gjort i den tidligere 

detailhandelsanalyse fra 2007. Det har dog været muligt at udnytte den gældende lokalplan 

fra 1993, der indeholder udbygningsmuligheder for storcenterområdet og området nord for 

Egtved Allé. 

Med ændringer i Planloven i 2017 er der nu åbnet mulighed for at revurdere arealrammen og 

den geografiske afgræsning af aflastningsområdet. Det samlede detailhandelsareal for det 

eksisterende aflastningsområde (storcenter/Bilka og Egtved Allé) er i henhold til detailhandels–

analysen fra 2015 opgjort til et samlet areal på ca. 57.400 m2 . I forhold til den eksisterende 

ramme på 63.000 m2  er der således en restrummelighed på 5.600 m2. Denne rummelighed vil 

indgå i den nye udbygningsramme i forbindelse med udvidelse af detailhandelsrammen.           

Den samlede detailhandelsramme for det udvidede aflastningsområde øges fra 63.000 m2 til  

109.200 m2  (afrundet) med en udbygningsramme på samlet 30.000 m2 jf. figur 1 på næste 
side.

I forbindelse med en udvidelse af aflastningsområdet laves der en underopdeling af området i 

5 rammeområder, som får hver deres bestemmelser - differentieret i forhold til detailhandels-

ramme og butiksstørrelser. 

Der udlægges mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik i det nye udlæg ved Danfoss-

grunden (rammeområde 0123-C4) på maksimalt 1.400 m2. Herudover tillades der kun daglig-

varebutikker i forbindelse med det eksisterende storcenterområde med Bilka (rammeområde 

0123-C1). Den ny dagligvarebutik kan først få ibrugtagningstilladelse enten samtidig med eller 

efter, at en udvalgsvarebutik i området har fået ibrugtagningstilladelse (jf. Planloven § 1 st. 2) 

Retail Park syd for Skovvangen

Eksisterende butikker ved Albuen

Eksisterende butikker ved Egtved Allé
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Fremtidigt arealbehov 
Siden 2007, hvor forbruget toppede, har forbrugerne været tilbageholdende som en konse-

kvens af den økonomiske krise. Det er især gået udover udvalgsvarehandlen men også daglig-

varehandlen har været påvirket. I det seneste år er tilbagegangen i forbruget bremset, og der 

er tendenser til, at forbruget  evt. vokser.

I redegørelsen for påvirkningen af butiksforsyning, kundegrundlag, oplandseffekt m.v. er der 

opstillet tre scenarier for det fremtidige behov for areal til detailhandel i Kolding Kommune. 

Maksimumsscenariet beskriver en fremtidig udvikling, hvor alle parametre har udviklet sig posi-

tivt for detailhandlen. Minimumsscenariet udtrykker den omvendte situation og Middelscenariet 

udtrykker en situation, der svarer til gennemsnittet af de to øvrige - yderpunkterne.  

Kolding Kommune benytter det såkaldte middel scenarie i beregning af detailhandelsbehovet 

da det vurderes at afspejle den mest sandsynlige udvikling i kommunen. Det beregnede behov  

dækker således en udvidelse af butiksarealet med i størrelsesordenen 43.400 m2 jf. COWI´s 

redegørelse. 

Aflastningsområde Eksisterende bu-

tiksareal

Udbygningsramme Samlet ramme

Kolding Storcenter 
incl. Bilka 

(Delområde 1)

43.200 m2 12.800 m2 56.000 m2

Egtved Allé

(Delområde 2)

14.200 m2 1.700 m2 15.900 m2

Albuen

(Delområde 3)

12.500 m2 0 m2 12.500 m2

Danfossgrunden

(Delområde 4)

0 m2 15.500 m2 15.500 m2

Retailpark

(Delområde 5)

9.300 m2 0 m2 9.300 m2

Ialt 79.200 m2 30.000 m2 109.200m2

Figur 1 - oversigt over arealrammer

Opdeling af det udvidede aflastningsområde 

Delområde 1

Delområde 2

Delområde 4

Delområde 3

Delområde 5

Skovvangen

Egtvedvej

Egtved Alle

Ny Esbjergvej

Ve
jle

ve
j

Ny Esbjergvej

Vejlevej

Kolding Kommune 
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Redegørelseskrav 
Når der planlægges for nye eller udvidelse af eksisterende aflastningsområder, skal kommunen 

jf. planlovens § 11 e, stk. 4, redegøre for det kundegrundlag, som etableringen af nye butikker 

baseres på. Desuden skal der redegøres for det opland som aflastningsområdet henvender 

sig til. Redegørelsen skal belyse følgende:

• hvordan det planlagte aflastningsområde kan styrke konkurrencen med et større va-
reudvalg og lavere priser til fordel for forbrugerne,

• hvordan det planlagte aflastningsområde kan påvirke butiksforsyningen i bymidten i 
de mindre oplandsbyer og i landdistrikterne, og

• hvordan det planlagte aflastningsområde, bl.a. set i forhold til kommunens størrelse, 
forventes at påvirke byens samlede oplandseffekt i forhold til nabokommuner.

Kolding Kommune har fået udarbejdet en redegørelse (COWI) til belysningen af grundlaget. 

Kommuneplantillægget ledsages af redegørelsen, som offentliggøres sammen med forslag til 

kommuneplantillægget.

Sammenfattende vurdering og politisk afvejning
Den ændrede planlov muliggør, at der kan udlægges nye aflastningsområder, og at eksisteren-

de kan udvides, hvis der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. Samtidigt er det nu muligt at der 

etableres udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2. 

Med en udvidelse af aflastningsområdet vil Kolding bys position som handelsby blive styrket, 

idet der vil blive mulighed for at skabe plads til butikskoncepter, der ikke tidligere har haft mu-

lighed for at etablere sig i kommunen og ikke pladsmæssigt kan indpasses i Kolding bymidte. 

Kolding er et regionalt handelscentrum. Den regionale konkurrence, den stigende e-handel 

og det faldende forbrug i perioden frem til detailhandelsanalysen har haft betydning for de-

tailhandelsudviklingen. Detailhandlen i Kolding Kommune har dog klaret sig bedre igennem 

lavkonjunkturen end landsgennemsnittet. Ifølge den gennemførte detailhandelsanalyse fra 

2015 har Kolding Kommune stort set fastholdt sin markedsandel i et ellers faldende marked. 

Selv om antallet af butikker i bymidten er reduceret i takt med krisen, har det vist sig, at der 

er få tomme lokaler i Kolding Bymidte i sammenligning med andre lignende byer. I det omfang 

butikkerne er lukket, er de stort set blevet erstattet af servicefunktioner som restauranter, små 

caféer, klinikker osv. Servicefunktionerne i Kolding Bymidte supplerer således detailhandlen og 

spiller derfor en central rolle for bylivet. 

Detailhandlen i Kolding Kommune er begunstiget af en befolkningsfremgang og af, at særligt 

Kolding Storcenter har en stor betydning for at tiltrække omsætning fra borgere uden for kom-

munegrænsen. Det er et målet, at Kolding bymidte og Kolding Storcenter i gensidig synergi 

skal medvirke til at styrke Kolding som et handelsmæssigt kraftcenter. 

Det må  forventes, at nye udvalgsvarebutikker i Kolding Storcenter primært vil konkurrere med 

beklædningsbutikkerne i Kolding bymidte og i mindre grad med de små specialbutikker, som 

er en af bymidtens styrkepositioner. De faktiske effekter vil i høj grad afhænge af, hvilke kon-

krete butikstyper, brancher og butiksstørrelser der bliver etableret i aflastningsområdet. Hvis 

der etableres butikker, der ikke er i direkte konkurrence med butikkerne i Kolding bymidte, vil 

det have mindre konsekvenser for bymidten. Det er vanskeligt at præcisere hvilke koncept-

butikker, der konkret skal etableres i aflastningsområdet. Men med en mindste butiksstørrelse 

på mellem 600 m2 og 1.000 m2 er det hensigten at målrette planlægningen mod etablering af 

store nye butikskoncepter, som ikke kan indpasses i Kolding bymidte. Samtidig fastsættes en 

maksimal butiksstørrelse på mellem 5.000 m2 og 15.000 m2.
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Miljøvurdering
International naturbeskyttelse
Kommuneplantillægget påvirker ikke international naturbekyttelse og medfører derfor ingen 

væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000-områder og fuglebeskyt-

telsesområder. De nærmeste internationale beskyttelsesområder i forhold til området er 

habitatområderne  ”Lillebælt og Svanemosen”, som er end 7 km fra planområdet. Det kan 

udelukkes, at planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Planfor-

slaget rummer ikke mulighed for projekter, der ligger i nærheden eller har udledning til Natura 

2000-områder. 

Kolding Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter inden for området. Områ-

det består overvejende af bebygget areal uden naturarealer,  beplantninger af væsentlig ud-

strækning, træer eller lignende. Ingen bilag IV-arter har deres naturlige levested på arealer som 

disse. Det vurderes derfor ikke, at planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteom-

råder for bilag IV-arter. 

Det kan dog ikke udelukkes, at bilag IV-arter med tiden kan indfinde sig i området. Der skal 

derfor inden påbegyndelse af aktiviteter, som nybyggeri o.a., laves en konkret vurdering af, om 

projektet eller aktiviteten kan påvirke bilag IV-arter.

Sammenfattende redegørelse 
Baggrund
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 9  blev der udarbejdet en mil-

jørapport, der blev afgrænset til at omfatte: 

•  De trafikale forhold, herunder trafikafvikling og trafiksikkerhed samt en analyse af behovet 
for ombygninger af veje, kryds mv.

•  Detailhandel og indkøbsmønstre - konsekvenser for detailhandel i forhold til befolkningens 
levevilkår,

•  Bymiljø.

Miljørapporten har været offentliggjort sammen med forslag til kommuneplantillæg i perioden 

fra den 5. december 2018 til den 30. januar 2019 med en forlænget høringsperiode frem til 

den 13. februar 2019  

Ifølge Lov om miljøvurdering af plan og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 

10/05/2017)  skal der efter endt høringsperiode udarbejdes en sammenfattende redegørelse, 

som omfatter følgende punkter:

• Hvordan miljøhensyn er integreret i planen

• Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er kommet i offentlighedsfasen, er taget i be-

tragtning.

• Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været 

behandlet.

• Hvordan væsentlige miljøpåvirkninger af planens påtænkes overvågnet

Miljøhensyn
Tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 danner de overordnede rammer for projekter og areal–

anvendelse inden for det afgrænsede område udlagt til aflastningsområde ved Vejlevej i den 

nordlige del af Kolding byområde. Miljøvurderingens indhold og omfang skal ses i lyset heraf, 

og derfor vil konsekvensvurderingen være afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau.

Da der er tale om en kommuneplan og ikke en lokalplan, er der ikke indarbejdet forslag til kon-

krete foranstaltninger i planforslaget. Ved efterfølgende mere detaljeret planlægning af konkrete 

projekter – typisk lokalplanlægning – vil det være nødvendigt at foretage en vurdering af, om 

der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering for at undgå uacceptable miljøpåvirknin-

ger.

Kolding Kommune 
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Trafikafvikling

Ændring af planstatus og udvidelsen af den samlede ramme for bebyggelse i området omkring 

Kolding Storcenter vil medføre en forøgelse af trafikken i et område, hvor flere kryds kapaci-

tetsmæssigt er udfordrede. For at opnå en tilfredsstillende afvikling af trafikken, må der derfor 

forudses et behov for ændringer i de eksisterende trafikkryds samt mulige ændringer i ud- og 

indkørsel fra Storcenteret til Egtved Allé.

Af hensyn til den kommende lokalplanlægning er det anført i kommuneplantillægget, at der i 

forbindelse med en eventuel udvidelse af storcenteret skal udarbejdes en trafikanalyse og en 

trafikplan med fokus på bedre trafikafvikling og sikkerhed for de bløde trafikanter. På baggrund 

af en trafikanalyse vil der i forbindelse med lokalplanlægningen kunne tages højde for de trafi-

kale udfordringer.

Det må forudsættes, at der i forbindelse med en udbygning af aflastningsområdet kan blive 

behov for ”udbygningsaftaler” omkring realisering af nødvendige ændringer i de aktuelle trafik-

anlæg omkring aflastningsområdet. En udbygningsaftale omfatter forhold, der kan reguleres i 

en lokalplan. 

Detailhandel

Kolding har i forvejen en regional betydning og kommunens detailhandel - herunder Kolding 

Storcenter og Bilka - har et stort opland. En udvidelse af aflastningsområdet vil kunne styrke 

Koldings rolle som regional handelsby med et tidssvarende butiksudbud og styrke konkurren-

cen i Trekantområdet.

Kolding konkurrerer med andre store byer om at være regionale handelsbyer. Konsekvensbe-

regningen viser dog, at der kun er begrænsede effekter for de omkringliggende kommuner. 

Påvirkningerne aftager med afstanden, og de bliver fordelt over et stort område.

Med de beskrevne forudsætninger – herunder de langsigtede forventninger til en stigning i 

detailhandelsbehovet – vil det kunne godtgøres, at aflastningsområdet udvides. Det ændrer 

dog ikke ved det dilemma, at en udvidelse vil kunne få betydning for Kolding bymidte med en 

nedgang i omsætningen især på kort sigt.

For at sætte rammerne for en tydelig rollefordeling mellem Kolding bymidte og det udvidede 

aflastningsområde er der krav om en mindste butiksstørrelse i aflastningsområdet. Nye butik-

ker i det udvidede aflastningsområde skal være mindst 600 m2-1.000 m2. Dog kan butikker 

i de allerede udbyggede butiksområder, der inkluderes i aflastningsområdet (Albuen / Retail 

Park), være mindst 600 m2. Storcenterets eksisterende butikskoncept med små udvalgsvare-

butikker påvirkes ikke inden for eksisterende rammer, men i forbindelse med ny planlægning 

for nye butikker skal butiksstørrelsen være mindst 1.000 m2.

Bymiljø

Området anvendes i dag til henholdsvis aflastningsområde som Kolding Storcenter, Bilka og 

store udvalgsvarebutikker og erhvervsområde med pladskrævende varegrupper. 

Realisering af planlægningen vil have en begrænset indvirkning på den byarkitektoniske værdi 

i og ved planområdet. Området er i dag for en stor dels vedkommende allerede udbygget. For 

så vidt angår nyt byggeri på Danfossgrunden og en mulig udvidelse af Kolding Storcenter vil 

en kommende lokalplanlægning kunne tage højde for bebyggelsens karakter og udformning i 

samspil med de omliggende bygninger og friarealer.

Da indvirkningen i forhold til bymiljøet i bymidten ikke er inden for lokalplanområdet, er der ikke 

direkte foranstaltninger, der kan sikre bymiljøet.

Behandling af høringssvar
Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 5. 

december 2018 til den 13. februar 2019. Der er i høringsperioden modtaget 5 høringssvar.

Kommuneplantillæg 09

11



På baggrund af 3 af høringssvarene er der foreslået enkelte ændringer i kommuneplantillæg-

get i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Ændringerne fra planforslag til endelig plan gennemgås her. Det vurderes ikke, at ændringerne 

giver anledning til yderligere miljøvurdering. 

Ændringer angående detailhandel

Kolding Kommune har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, som i høringsperioden har be-

mærket, at planforslaget ikke har fastsat et maksimalt bruttoetageareal for de enkelte daglig-

vare- og udvalgsvarebutikker. I henhold til planlovens § 11 skal der i retningslinjer og lokalplan-

rammer fastsættes maksimale butiksstørrelser. 

For at skabe overensstemmelse med planlovens bestemmelser har kommunen lavet et forslag 

til maksimumstørrelser for butikkerne til udvalgsvarebutikker i de 5 delområder inden for det 

udvidede aflastningsområde. Der er tale om forskellige maksimale butiksstørrelser afhængigt 

af hvilket område butikkerne ligger i. I de områder, hvor der er mulighed for større udbygninger 

med detailhandel, foreslås der fastlagt en maksimal butiksstørrelse på 15.000 m2. I de områ-

der som inkluderes i aflastningsområdet eller som i hovedtræk er udbygget foreslås en maksi-

mal butiksstørrelse på 5.000 m2 – 6.500 m2.

For at give høringsparterne mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til maksi-

mumstørrelser har høringsperioden administrativt været udvidet med 14 dage.

Tilføjelse vedrørende internationale beskyttelsesområder og bilag IV-arter

Miljøstyrelsen har i høringssvar efterlyst en vurdering af, om planen kan beskadige eller øde-

lægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. På baggrund af høringssvaret er der i kom-

muneplantillæggets indledende redegørelsesafsnit tilføjet et afsnit om internationale beskyt-

telsesområder med vurdering af, at kommuneplantillægget ikke påvirker arter og naturtyper 

indenfor Natura 2000-områder og fuglebeskyttelsesområder. 

Tilføjelse vedrørende El-anlæg

Energinet ejer og driver et eltransmissionsanlæg, hvis ledningsnet går gennem planområdet. 

Det drejer sig om en 150 kV luftledning. Energinet ønsker, at det fremgår af kommuneplantil-

lægget, at Kolding Kommune har taget højde for dette eltransmissionsanlæg. Derfor er der i 

planen indarbejdet en fakta boks med angivelse af respektafstande i forbindelse med anlægs-

arbejde i nærheden af ledningsanlæggene.  

Alternativer
Miljøvurderingen angiver 0-alternativet til, at kommuneplantillægget ikke vedtages. Det be-

tyder, at aflastningscenteret ikke kan udvides, og at de tilgrænsende ejendomme alene kan 

anvendes til erhverv og butikker til særlig pladskrævende varegrupper i overensstemmelse 

med gældende planlægning samt eksisterende lovlig udvalgsvarehandel. 0-alternativet vil godt 

nok betyde, at rammen til detailhandel ikke øges til nye udvalgsvarehandel. Men der er fortsat 

en rummelighed på ca. 5.500 m2 til udvalgsvarebutikker, som kan udnyttes inden for den gæl-

dende lokalplan (0123-12). Endvidere vil der fortsat være mulighed for etablering af  butikker til 

særlig pladskrævende varegrupper.

Realistiske alternativer inden for det eksisterende aflastningscenter er alene 0-alternativet, da 

området i forvejen jf. gældende lokalplan nr. 0123-12 Center Nord kan anvendes til detailhan-

del, og da de omliggende arealer allerede i dag kan anvendelse til butikker - enten til til særlig 

pladskrævende varegrupper eller til butikker med eksisterende lovlig anvendelse.

0-alternativet vil betyde, at store nye butikskoncepter ikke vil kunne blive placeret i Kolding 

Kommune, hvorved de muligvis vil placere sig i nabokommuner. Dette vil kunne få en uhen-

sigtsmæssisg betydning for detailhandelen i Kolding Kommune. 

Kolding Kommune 
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Ved at åbne mulighed for etablering af butikskoncepter, der ikke tidligere har haft mulighed for 

at etablere sig i kommunen og ikke pladsmæssigt kan indpasses i Kolding bymidte, vurderes 

det, at Kolding bys position som handelsby kan blive styrket.

Overvågning

Der er ikke opstillet et særskilt overvågningsprogram for kommuneplantillægget. Omsætningen 

og udviklingen inden for detailhandel overvåges løbende i forbindelse med kommuneplanlæg-

ning og detailhandelsanalyser, ligesom der føres regnskab over bruttoetagearealer til detailhan-

del i forbindelse med byggesagsbehandling. 
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Energinets 
eltransmissionsanlæg 
Energinet ejer og driver et 
eltransmissionsanlæg, som går delvist 
gennem det udvidede aflastningsområde 
ved Skovvangen. Det drejer sig om 150 
kV luftledning Bramdrup Andst / 
Bramdrup-Landerupgård, som er angivet 
på det viste kortudsnit.  
 
Energinets el-anlæg er sikret ved tinglyste 
deklarationer. Deklarationerne giver bl.a. 
Energinet ret til at efterse og vedligeholde 
anlæg, alt i det omfang driften kræver. Det 
betyder bl.a., at der inden for en given 
afstand til luftledninger ikke uden meddelt 
dispensation kan etableres anlæg af 
nogen art, herunder beplantning. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed 
dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt. 
 
Eltransmissionsanlæg og høje objekter må ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare eller ske 
skade for personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden. Høje objekter nær Energinets 
luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en afstand på objektets fulde totalhøjde fra 
respektafstanden langs luftledningsanlægget. Respektafstanden er fastsat for at give betryggende 
sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Respektafstanden er 
beskrevet i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske 
anlæg (BEK. Nr. 1112 af 18/08/2016). 
 
Der skal indhentes en arbejdsinstruks fra Energinet, når respektafstandene ikke kan overholdes. 
 
I deklarationsarealet for luftledninger tillades ikke skovrejsning samt beplantning med træer og buske, der 
bliver mere end 3 meter høje. Træer højere end 3 meter over terræn vil overskride respektafstanden til 
luftledningerne, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruktion fra ledningsejer. Beplantning uden 
for deklarationsarealet kan ske såfremt det sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige 
altransmissionsanlægget. 
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Ændringer  
i kommuneplanen

Beskrivelse
Nærværende kommuneplantillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 tilpasser kommuneplanens 

retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen, således at aflastningsområdet kan udvides 

både geografisk og i forhold til arealrammerne for detailhandel.

Retningslinjerne

I den fælles Kommuneplan 2017-2019 for Trekantområdet er fastlagt retningslinjer for detail-

handelsområder og aflastningsområderne i de 7 Trekantkommuner - herunder Kolding.  Ret-

ningslinjerne angiver generelle bestemmelser, som refererer til specifikke geografiske udpeg-

ninger.  Med dette kommuneplantillæg ændres følgende retningslinjer:

• Retningslinje 2.4.4 (aflastningsområde):  Den geografiske afgrænsning for aflastnings-

området ændres og den overordnede arealramme for områdets bruttoetageareal til de-

tailhandel øges fra 63.000 m2 til 109.200 m2 med en udbygningsramme på 30.000 m2.  

Retningslinjens ordlyd iøvrigt fastholdes, men der fastlægges maksimumsstørrelse for 

butikker til henholdsvis dagligvarer og udvalgsvarer. 

• Retningslinje 2.4.4 (butikker til særlig pladskrævende varegrupper): Den geografiske af-

grænsning reduceres med de områder der inkluderes i aflastningsområdet. Områdernes 

overordnede arealramme fastholdes sammen med retningslinjens ordlyd, idet butiksstør-

relserne følger de generelle regler i planloven for butikker til dagligvarer og udvalgsvarer. 

En ændret afgrænsning af aflastningsområdet med inkludering af eksisterende butikker, der i 

dag ligger udenfor aflastningsområdet, betyder, at arealrammen udvides med det eksisterende 

butiksareal henholdsvis vest for Vejlevej ved Albuen og syd for Skovvangen ved Retailpark. 

Udbygningsrammen gælder alene for det eksisterende storcenterområde og området nord for 

Egtved Allé samt de ubebyggede arealer på Danfossgrunden.  

Rammerne

I de generelle rammer for lokalplanlægningen fastsættes detailhandelsarealerne for de enkelte 

rammerområder med minimumsstørrelser på butikkerne. Mimimumsstørrelser på 600 -1.000 

m2 skal sikre en klar rollefordeling mellem aflastningområdet og Kolding Bymidtes mindre spe-

cial butikker. 

Den nye planlov åbner mulighed for butikker til udvalgsvarer på over 2.000 m2, men der skal 

fastlægges maksimale butiksstørrelser for butikker til henholdsvis dagligvarer og udvalgsvare-

butikker. 

Med den ændrede planlov er det blevet muligt at placere butikker med særlig pladskrævende 

varer i et aflastningsområde. Flere af de eksisterende butikker, i de områder der inkluderes i 

det nye aflastningsområde, er butikker til særlig pladskrævende varegrupper som Silvan, Jem 

og Fix, Sengespecialisten m.v. Butikkerne overgår til almindelige udvalgsvarebutikker. Tilsva-

rende vil Autocentralen nord for Egtved  Allé overgå fra butik til pladskrævende varegruppe til 

udvalgsvarebutik.

I de specifikke rammer præciseres særlige forhold vedrørende det konkrete område. 

Retningslinjer 

Kommuneplanen skal inde-

holde retningslinjer for den 

kommunale detailhandels-

struktur, herunder afgræns-

ning af bymidter, bydelscen-

tre, lokalcentre, områder til 

særlig pladskrævende varer 

og aflastningsområder samt 

fastsættelse af det mak-

simale bruttoetageareal til 

butiksformål for det enkelte 

område.

Rammer for lokalplanlæg-

ning

Kommuneplanens ramme-

del skal fastlægge inden for 

hvilke rammeområder, der 

kan etableres butikker. Ram-

meområderne skal endvi-

dere angive den maksimale 

butiksstørrelse for daglig- og 

udvalgsvarebutikker.

Der er en generel ramme for 

den aktuelle anvendelseska-

tegori (eks. aflastningscenter) 

samt en specifik ramme for 

det enkelte rammeområde 

(eks. 0123-C1).
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Retningslinje 2.4.4 for aflastningsområder efter kommuneplantillægget:

Kortafgrænsning af eksisterende aflastningsområde (fra kortbilag 2)
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Kolding Skov

Bramdrup Skov

Kolding Golf Club

Kolding Golf Club

Kolding Nordre Kirkegård

Ankerhus H/F

BramdrupdamDamhuse

Aflastningsområde

Retningslinje

Der kan i afgrænsede aflastningsområder lokalplanlægges for 

nye butikker. Butiksstørrelsen i aflastinsområderne skal følge 

Planloves generelle bestemmelse, afhængig af butikstype.

Rammer for areal til aflastningsområder og restrummelighed 

fremgår af skemaet for aflastningsområder i redegørelsen.

De afgrænsede aflastningsområder er angivet på kortbilag 2.*)

*)
Det kortbilag der henvises til findes i Kommuneplan for Tre-

kantområdet - Hovedstruktur og retningslinjer, men er gengivet 
til højre

Retningslinje

Der kan i afgrænsede aflastningsområder lokalplanlægges for 

nye butikker. Butiksstørrelsen i aflastningsområderne skal følge 

Planlovens generelle bestemmelse, afhængig af butikstype.

Rammer for areal til aflastningsområder og restrummelighed 

fremgår af skemaet for aflastningsområder i redegørelsen.

De afgrænsede aflastningsområder er angivet på kortbilag 2.

Note: Retningslinjeteksten ændres ikke i forhold til gældende

Aflastningsområde Eksisterende bruttoetageare-
al til detailhandel

Restrummelighed bruttotetageareal Samlet detailhandels 
areal

Kolding Nord 63.000 m2 0 m2 63.000 m2

Retningslinje 2.4.4 for aflastningsområder før kommuneplantillægget:

Retningslinjer

Aflastningsområde Eksisterende bruttoeta-
geareal til detailhandel

Restrummelighed 
bruttotetageareal

Maks. butiksstørrelse Samlet detail-
handels areal 

Dagligvarer Udvalgsvarer

Kolding Nord 79.200m2 30.000 m2 1.400 m2 15.000 m2 109.200 m2

EKS. AREALRAMMER

NYE AREALRAMMER

Kolding Kommune 
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Retningslinje 2.4.5 for områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper før 
kommuneplantillægget:

Kortafgrænsning af eksisterende afgrænsning (kommuneplanens kortbilag 2)
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Retningslinje

Der kan i de afgrænsede områder til butikker med særlig 

pladskrævende varegrupper lokalplanlægges for butikker. Bu-

tikkernes størrelse og den samlede arealramme for områderne 

fremgår af skema i redegørelsen.

De afgrænsede områder til butikker med særligt pladskræven-

de varegrupper er angivet på kortbilag 2. *)

*)
Det kortbilag der henvises til findes i Kommuneplan for Tre-

kantområdet - Hovedstruktur og retningslinjer, men er gengivet 
til venstre) 

Retningslinje

Der kan i de afgrænsede områder til butikker med særlig 

pladskrævende varegrupper lokalplanlægges for butikker. Bu-

tikkernes størrelse og den samlede arealramme for områderne 

fremgår af skema i redegørelsen.

De afgrænsede områder til butikker med særligt pladskræven-

de varegrupper er angivet på kortbilag 2. 

Note: Retningslinjeteksten ændres ikke i forhold til gældende

Ny kortafgrænsning med reduceret afgrænsning  (til kortbilag 2)

Retningslinje 2.4.5 for områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper efter 
kommuneplantillægget:

Lærkevej

Albuen Bramdrupskovvej

Platinvej

Dyrehavevej

Egtvedvej

R
yl

ev
ej

C.F. Tietgens Vej

N
ørrem

arksvej

Islandsvej Dyre
hav

eve
j

Butikker med særlig pladskrævende varegrupper

Område til butikker 
for pladskrævende 
varegrupper

Butiksstørrel-
se (m2)

Samlet ramme til 
butiksformål (m2)

Vejlevej Vest 15.000 60.000

Vejlevej Øst   5.000 40.000

Område til butikker 
for pladskrævende 
varegrupper

Butiksstørrel-
se (m2)

Samlet ramme til 
butiksformål (m2)

Vejlevej Vest 15.000 60.000

Vejlevej Øst   5.000 40.000

Arealrammer (ændres ikke)

Arealrammer

Kommuneplantillæg 09
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Generelle rammer for lokalplanlægningen

Gældende arealrammer for detailhandel 
Område Ram-

meom-
råde

Udbyg-
ning 

Samlet 
ramme  

Max butiksstørrelser i m2 Minimum butiksstørelser 
i m2

m2 m2 Dagligvarer Udvalgsvarer Dagligvarer Udvalgsvarer

Aflastningsområde(planlovens § 5 q stk. 1)

Aflastningscenter 
(Storcenter + Egt-
ved Allé )

0123-C1 0 63.000 3.500 2.000 - -

Arealrammer før kommuneplantillægget:

De generelle rammebestemmelser før kommuneplan-
tillægget:

Aflastningscenter: 
• Anvendes til butikker med en størrelse på op til 3.500 m2 for 

dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker, liberale 
erhverv og offentlig og privat service. 

• Der gælder særlige arealrammer for området (se skema 1)

• Restrummelighed i forhold til lokalplan 0123-12 kan udnyttes til 
henholdsvis udvidelser og nyetableringer af butikker i henhold til 
lokalplanen. 

• Opholdsarealer på 15 % i forhold til etagearealet.

Nye arealrammer for detailhandel 
Område Ram-

meom-
råde

Udbyg-
ning 

Samlet 
ramme  

Max butiksstørrelser 

m2

Minimum butiksstørel-
ser

m2 m2 Dagligvarer Udvalgsvarer Dagligvarer Udvalgsvarer
Aflastningsområde(planlovens § 5 q stk. 1)

Aflastningscenter 
(Storcenter/Bilka)

0123-C1 12.800 56.000 A) 300 15.000 - B) 1.000

Aflastningscenter 
(Egtved Allé)

0123-C2 1.700 15.900 0 6.500 1.000

Aflastningscenter 
(Retailparken)

0123-C3 0 9.300 0  5.000 -    600

Aflastningscenter 
(Danfossgrunden)

0221-C1 15.500 15.500 C)1.400 15.000 - D)
 1.000

Aflastningscenter 
(Albuen)

0221-C2 0 12.500 0 5.000 -    600

Arealrammer efter kommuneplantillægget:

De generelle rammebestemmelser efter kommuneplantil-
lægget:

Aflastningscenter: 
• Anvendes til dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker samt til libe-

rale erhverv, offentlig og privat service - herunder funktioner til fritids-
formål, café og restauration, tankanlæg m.v.  

• Der gælder herudover særlige arealrammer for områdets underområ-
der (se skema 1)

• Restrummelighed i forhold til lokalplan 0123-12 kan udnyttes til hen-
holdsvis udvidelser og nyetableringer af butikker i henhold til lokalpla-
nen. 

• Opholdsarealer på 15 % i forhold til etagearealet.

A) Eksisterende dagligvarebutik/hypermarked (Bilka) kan fastholdes og indgå i ny planlægning med 13.000 m2 jf. detailhandelsanalyse 2015- øvrige 

dagligvarebutikker i centeret må ikke overstige 300 m2 

B)  Eks. Udvalgsvarebutikker i storcenteret kan indrettes med størrelser under 1.000 m2  jf. lokalplan 0123-12.

C) Der kan kun tillades én dagligvarebutik på maks. 1.400 m2

D) Der kan tillades én butik på mindst 600 m2

Skema 1 - arealrammer

Skema 1 - nye arealrammer

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Specifikke rammer for lokalplanlægningen

Enkeltområde 0123.C1 0131.E1 0221.E2

Navn CENTER NORD INDUSTRI NV II INDUSTRI NV III OG IV

Anvendelse generelt Centerområde Erhvervsområde  Erhvervsområde

Anvendelse specifik Aflastningscenter

Miljøklasse 1 - 4

Serviceerhverv, kontorerhverv, 

uddannelse og erhverv i form 

af værksteds-, håndværks- og 

lagervirksomhed. Der kan etab-

leres iværksættervirksomhed og 

fælles faciliteter til uddannelser, 

virksomheder og beboere i områ-

det.  Herudover butikker til særlig 

pladskrævende varegrupper i 

område afgrænset på ramme-

kort. Miljøklasse 1-3.

Lettere og tungere industri-

virksomheder

Miljøklasse 1-6

Bebyggelsesprocent 40 55 50

Max etager 3 etager - 2 etager 

Max bygningshøjde 13 meter 10 meter 10 meter

Zonestatus Byzone Byzone Byzone

Fremtidig zonestatus Byzone Byzone Byzone

Supplerende bestemmelser Særlige detailhandelsrammer 

(se generelle rammer)

Der tillades fritidsaktiviteter (fit-

ness el. lign.) Der kan i område 

ved Retailparken syd for Skov-

vangen tillades restauranter. 

Særlige detailhandelsrammer (se 

generelle rammer)

Zonering mod afgrænsningen 

af rammeområde.

Der findes en risikoviksom-

hed inden for området

Beskrivelse
I Kommunplan 2017-2029 er området vest for Vejlevej ved Albuen og Danfossgrunden (ram-

meområde 0221.E5) samt området syd for Skovvangen ved Retailparken (rammeområde  

0131.E1) udlagt til erhvervsformål med mulighed for etablering af butikker til særlig pladskræ-

vende varegrupper. Med dette kommuneplantillæg ændres rammerne, således at dele af 

erhvervsområderne inkluderes i aflastningsområdet. Områderne øst for Vejlevej fastholdes i 

funktionsområde 01 Nordlig bydel, men områderne vest for Vejlevej  fastholdes i funktionsom-

råde 02 Harte Munkebo. 

Retail Park syd for Skovvangen fastholder muligheden for butikker på minimum 600 m2 i nyt 

rammeområde 0123.C2. Området vest for Vejlevej - Danfossgrunden og Albuen - opdeles i 2 

rammeområder 0221.C1 og 0221.C2. I område 0221.C1 fastlægges minimumsstørrelsen til 

udvalgsvarebutikker til 1.000 m2, med muilghed for en enkelt butik på 600 m2. De eksisterende 

butikker i rammeområde 0221.C2 sikres en minimumsstørrelse på 600 m2.  

Den del af rammeområde 0221.E5, som ikke inkluderes i aflastningsområdet overføres til 

rammeområde 0221.E2, som er udlagt til erhvervsområde uden mulighed for butikker til 

pladskrævende varegrupper. Der er ikke registreret udvalgsvarebutikker i dette område.  

De specifikke rammebestemmelser før kommuneplantillægget:

Kommuneplantillæg 09
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Enkeltområde 0123.C1 0123.C2

Navn CENTER NORD CENTER NORD 

Anvendelse generelt Centerområde Centerområde

Anvendelse specifik Aflastningscenter (Storcenter og Bilka)

Miljøklasse 1 - 4

Aflastningscenter (Egtved 

Allé)

Miljøklasse 1 – 4

Bebyggelsesprocent 40 40

Max etager 3 etager 2 etager

Max bygningshøjde 13 meter 12 meter

Zonestatus Byzone Byzone

Fremtidig zonestatus Byzone Byzone

Supplerende bestemmelser Mindste butiksstørrelse 1.000 m2 bruttoetageareal til nye udvalgs-
varebutikker. Eksisterende udvalgsvarebutikker i storcenteret kan 
indrettes med størrelser under 1.000 m2. Eksisterende daglig-
varebutik/hypermarked (Bilka) kan fastholdes med 13.000 m2 jf. 
detailhandelsanalyse - øvrige dagligvarebutikker kan kun etableres 
i forbindelse med det  eksisterende storcenter med maks 300 m2.

I forbindelse med en eventuel udvidelse af storcenteret skal der 
udarbejdes en trafikanalyse og en trafikplan med fokus på bedre 
trafikafvikling og sikkerhed for de bløde trafikanter

Særlige detailhandelsrammer (se generelle rammer).

Mindste butiksstørrelse 
1.000 m2 bruttoetageareal 
til nye udvalgsvarebutikker. 
Ingen dagligvarebutikker.

Særlige detailhandelsram-
mer (se generelle rammer)

De specifikke rammebestemmelser før kommuneplantillægget:

Enkeltområde 0221.E5

Navn INDUSTRI NV III OG IV

Anvendelse generelt Erhvervsområde

Anvendelse specifik Lettere industri og butikker til 

særligt pladskrævende varegrup-

per (markeret på kort)

Miljøklasse 1-3

Bebyggelsesprocent 50

Max etager 2 etager 

Max bygningshøjde 12 meter

Zonestatus Byzone

Fremtidig zonestatus Byzone

Supplerende bestemmelser Særlige detailhandelsrammer (se 

generelle rammer)

De specifikke rammebestemmelser efter kommuneplantillægget:

Kolding Kommune 
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De specifikke rammebestemmelser efter kommuneplantillægget:

Rammekort før kommuneplantillægget:

0221.E2

0221.E2

0122.G1

0123.C1

0221.E1

0131.E1

0221.E5

0221.G1

0713.E1
0716.B1

0131.O1

0711.B1

0122.O1

0122.O1

0712.B1

0122.G3

0123.G1

0131.E4

0122.B2

0122.G3

0131.E3

0122.O2

0221.E3

0712.C1

0122.B1

0122.G2

0131.T1

0122.B3

0122.03

0122.E1

!
! ! !!

!!! Afgrænsning tillæg

Boligområde

Erhvervsområde

Centerområde

Område til fritidsformål

Område til offentlige formål

Tekniske anlæg

Butikker med særlig pladskrævende varegrupper

0221.E2

Rammekort efter kommuneplantillægget:
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0221.E2

0221.E2

0122.G1

0221.E1

0131.E1

0123.C10221.G1

0713.E1
0716.B1

0131.O1

0711.B1

0122.O1

0122.O1

0123.C2

0712.B1

0221.C1

0122.G3
0221.C2

0221.E5

0123.C3 0131.E4

0123.G1

0122.B2

0122.G3

0131.E3

0122.O2

0221.E3

0712.C1

0122.B1

0122.G2

0131.T1

0122.B3

0122.03

0122.E1

!
! ! !!

!!! Afgrænsning tillæg

Boligområde

Erhvervsområde

Centerområde

Område til fritidsformål

Område til offentlige formål

Tekniske anlæg

Butikker med særlig pladskrævende varegrupper

Enkeltområde 0123.C3 0221.C1 0221.C2

Navn CENTER NORD CENTER NORD CENTER NORD

Anvendelse generelt Centerområde Centerområde Centerområde

Anvendelse specifik Aflastningscenter (Retailpark)

Miljøklasse 1 – 4

Aflastningscenter (Danfossgrun-

den)

Miljøklasse 1 – 4

Aflastningscenter (Albuen)

Miljøklasse 1 – 4

Bebyggelsesprocent 50 50 50

Max etager 2  etager 2 etager 2 etager 

Max bygningshøjde 12 meter 12 meter 12 meter

Zonestatus Byzone Byzone Byzone

Fremtidig zonestatus Byzone Byzone Byzone

Supplerende bestemmelser Mindste butiksstørrelse 600 
m2 bruttoetageareal til nye 
udvalgsvarebutikker. Ingen 
dagligvarebutikker.

Særlige detailhandelsrammer 
(se generelle rammer)

Mindste butiksstørrelse 1.000 m2 
bruttoetageareal til nye udvalgs-
varebutikker. Der kan dog tillades 
én enkelt butik på 600 m2. Der 
kan tillades 1 dagligvarebutik på 
makismalt 1.400 m2  ekskl. per-
sonalefaciliteter.

Der kan først gives ibrugtag-
ningstilladelse til dagligvarebutik-
ken, enten samtidig med eller når 
der er givet ibrugtagningstilladel-
se til mindst én udvalgsvarebutik 
inden for området.

Særlig detailhandelsramme (se 
generelle rammer)

Mindste butiksstørrelse 600 
m2 bruttoetageareal til nye 
udvalgsvarebutikker. Ingen 
dagligvarebutikker.

Særlig detailhandelsramme 
(se generelle rammer)

0221.E2
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Forslag til offentlig høring
Kommuneplantillægget er vedtaget som forslag til offentliggørelse af Kolding Byråd den 27. 

november  2018.

Forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 24, på Kolding Kom-

munes hjemmeside den 5. december 2018.

Vedtagelsespåtegning

Endelig vedtagelse
Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget til offentliggørelse af Kolding Byråd  den 26. marts  

2019. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30, på Kolding Kom-

munes hjemmeside den 3. april 2019.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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By- og Udviklingsforvaltningen

Planafdeling

tlf. 79 79 13 20

byogudvikling@kolding.dk

Om tillæg til kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding kommune, og består af 3 dele:

• Hovedstruktur - de overordnede mål og indsatsområder for Kolding kommunes udvikling

• Retningslinjer - regler og principper for administration og  

varetagelse af særlige temaer 

• Rammer - bestemmelser for lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

Kommuneplanens retningslinjer og rammer er administrationsgrundlaget for virkeliggørelse af ho-

vedstrukturens mål.

Ændring af kommuneplanen sker med et kommuneplantillæg, som ændrer retningslinjer eller ram-

mer, hvis der opstår behov for ændring af kommuneplanen.

Det kan for eksempel være anvendelsen af et areal, en bebyggelses art, omfang eller placering, en 

bebyggelses ydre bevaring, natur eller trafik.

Forslag til kommuneplantillæg fremlægges offentligt. Det giver alle mulighed for at komme med 

indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Bestemmelserne i kommuneplantillægget bliver en del af kommuneplanen, når Kolding Byråd har 

vedtaget kommuneplantillægget endeligt.

Kommuneplantillæg 9 - aflastningsområde
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INDLEDNING 
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter1 skal der udarbejdes en mil-
jøvurdering, når der tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammer for 
fremtidige anlæg eller arealanvendelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2 eller hvis planen påvir-
ker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 
 
Nærværende planforslag påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Planforslaget 
er dog omfattet af bilag 2, 10 b) – infrastrukturprojekter – anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af 
butikscentre og parkeringspladser.  
 
Det vurderes, at planforslaget er omfattet af lovens bilag 2, idet der er tale om et aflastningsområde til de-
tailhandel, der vil påvirke områdets infrastruktur og den eksisterende detailhandel.   
 
Miljøvurderingen omfatter forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune for en 
udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter. 
 
Miljøvurderingen er afgrænset til at omfatte en nærmere undersøgelse af: 

− De trafikale forhold, herunder trafikafvikling og trafiksikkerhed, samt en analyse af behovet for om-
bygning af veje, kryds m.v. 

− Detailhandel -  konsekvenser for detailhandel i forhold til kundegrundlag, effekter for den eksiste-
rende detailhandel og påvirkning af konkurrencen. 

− Påvirkning af bymiljøet. 
 

BAGGRUND 
Arealudlæg til butiksformål skal ske med baggrund i planlovens2 bestemmelser for afgrænsning og areal-
rammer i aflastningsområder, bymidter, bydelscentre og lokalcentre. Planloven er blevet ændret med 
ikrafttrædelse den 15. juni 2017, hvilket har gjort det muligt at udvide eksisterende aflastningsområder, 
hvis der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. Den ændrede planlov muliggør ligeledes etablering af udvalgs-
varebutikker, der er større end 2.000 m2.  
 
Planforslaget er udarbejdet på baggrund af Kolding Byråds ønske om at give mulighed for en udvidelse af 
aflastningsområdet ved Kolding Storcenter. En udvidelse af aflastningsområdet både geografisk og areal-
mæssigt sker som led i den overordnede målsætning om at styrke Kolding handelsmæssigt. Der ønskes 
mulighed for, at Kolding som andre store byer kan tilbyde plads til nye store butikskoncepter, som vanske-
ligt kan indpasses i bymidten. Samtidig er det ønsket at inkludere eksisterende butikker ved Albuen og 
Retailparken syd for Skovvangen i aflastningsområdet. 
 
Den gode beliggenhed ud til de større veje gør området attraktiv for placering af butikker, der ønsker en 
stor synlighed, og Kolding Kommune har jævnligt modtaget henvendelser vedrørende nyetablering af bu-
tikker i området. 
 

                                                      
1 LBK nr. 448 af 10/5 2017 
2 LBK nr. 287 af 16/4-2018  
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Detailhandelsarealer 
Det eksisterende aflastningsområde er afgrænset i Kommuneplan 2017-2029 og omfatter selve storcente-
ret med Bilka samt området nord for Egtved Allé, hvor der i dag findes en række megabutikker til udvalgs-
varer – herunder Autocentralen. Aflastningsområdet omfatter 58.000 m2 detailhandel i henhold til detail-
handelsanalysen fra 2015. Med udvidelsen af aflastningsområdet inddrages et areal vest for Vejlevej (del 
af Danfossgrunden) til ny detailhandel (15.500 m2). Herudover vil de eksisterende butikker ved Albuen og 
ved Retailparken (syd for Skovvangen), som i dag ikke er en del af aflastningsområdet, blive inkluderet i 
aflastningsområdet med et eksisterende bruttoetageareal på 21.500 m2 til detailhandel. Områderne er i 
kommuneplan 2017-29 udlagt til butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Fremadrettet vil butik-
kerne kunne anvendes til almindelige udvalgsvarebutikker. 
 

 
 
Den samlede arealramme til detailhandel i aflastningsområdet øges fra 63.000 m2 til 109.000 m2 med en 
rummelighed til ny detailhandel på samlet 30.000 m2. Heraf kan 12.800 m2 anvendes som udvidelse af 
Kolding Storcenter/Bilka, 1.700 m2 kan anvendes til området nord for Egtved Allé og 15.500 m2 kan anven-
des til ny detailhandel på Danfossarealerne vest for Vejlevej. Eksisterende butiksområder inkluderes i om-
rådet med 21.700 m2. 
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De nye udvalgsvarebutikker skal mindst udgøre 600 m2 ved Albuen og Retailparken og mindst 1.000 m2 
nord for Egtved Allé og på Danfossgrunden. Ved udbygning af Kolding Storcenter skal nye udvalgsvare-
butikker være mindst 1.000 m2.  
 

SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER 
Kommuneplantillægget har ophæng i gældende kommuneplan og omfatter rammer for den fremadrettede 
planlægning af området. Kommuneplantillægget vil blive fulgt op af konkrete lokalplaner, der vil være ret-
ningsgivende for arealudnyttelsen og efterfølgende anlægstilladelser. Lokalplanerne og efterfølgende an-
lægsprojekter kan være omfattet af Lov om Miljøvurdering. 
 

MILJØSCREENING OG AFGRÆNSNING AF MILJØRAPPORT 
Kommuneplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 1, idet pla-
nen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 2 stk. 
10 b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. 
 
Samlet set vurderer Kolding Kommune ikke, at kommuneplantillæggets gennemførelse vil have en væ-
sentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Miljøvurderingen er på baggrund af forudgående screening 
med efterfølgende høring af berørte myndigheder afgrænset til at omfatte: 
 

- De trafikale forhold, herunder trafikafvikling og trafiksikkerhed samt en analyse af behovet for om-
bygninger af veje, kryds mv. 

- Detailhandel og indkøbsmønstre - konsekvenser for detailhandel i forhold til befolkningens levevil-
kår, 

- Bymiljø. 
 
Miljøvurderingen omfatter således ikke alle de forhold, som er anført under §1, stk. 2 i lov om miljøvurde-
ring. Det er vurderet, at de forhold, der er valgt fra, ikke vil blive væsentligt påvirket af aflastningsområdets 
udvidelse. 
 
Vurderingen af planens indvirkning på miljøet er foretaget under hensyntagen til, at det meste af området i 
forvejen er planlagt anvendt til butiksformål og erhverv i kommuneplanen. 
 

RELEVANTE MILJØBESKYTTELSESMÅL 
Såfremt der er fastlagt miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for planen, skal der under udarbejdelsen af 
denne tages hensyn til disse mål.  
 
Med Kommuneplanens hovedstruktur er der fastlagt retningslinje for aflastningsområder; ”Der kan i af-
grænsede aflastningsområder lokalplanlægges for nye butikker. Butikstørrelsen i aflastningsområderne 
skal følge Planlovens generelle bestemmelser, afhængig af butikstype”. 
 
Det er således alene Planlovens størrelseskriterier for butikker i aflastningsområder, der er retningsgi-
vende for kommuneplantillægget. 
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MILJØVURDERING 
Miljøvurderingen gennemføres ved udarbejdelse af en miljørapport, der vurderer den sandsynlige, væ-
sentlige indvirkning på miljøet i forhold til planens gennemførelse i forhold til den trafikale påvirkning og 
konsekvenserne for den eksisterende detailhandel i Kolding by og oplandet. 
 
Miljørapporten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til aktuel 
viden og gængse vurderingsmetoder og til, hvor detaljeret planen er. Miljørapporten beskriver relevante 
miljøforhold, som kommuneplantillægget kan have en væsentlig indvirkning på. 
 

Trafikafvikling  
Ændring af planstatus og udvidelsen af den samlede ramme for bebyggelse i området omkring Kolding 
Storcenter vil medføre en forøgelse af trafikken i et område, hvor flere kryds kapacitetsmæssigt er udfor-
drede. For at opnå en tilfredsstillende afvikling af trafikken, må der derfor forudses et behov for ændringer 
i de eksisterende trafikkryds samt mulige ændringer i ud- og indkørsel fra Storcenteret til Egtved Allé. 
 
Nuværende forhold 
Den primære vejadgang til Kolding Storcenter er fra Skovvangen – dels via et signalreguleret kryds i kort 
afstand af Vejlevej og dels via et andet signalreguleret kryds ca. 200 m længere mod øst. Kolding Stor-
center har endvidere to vigepligtsregulerede tilslutninger til Egtved Allé – den vestlige alene som indkørsel 
og den østlige både som ind- og udkørsel, idet udkørsel dog alene er tilladt for bustrafik.  

Den samlede årsdøgntrafik til og fra Kolding Storcenter er i størrelsesordenen 23.500 biler pr. døgn. 

 

Vejadgange til områderne inden for det udvidede aflastningsområde 
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Til området nord for Egtved Allé findes to ind- og udkørsler – en ca. 50 m øst for signalreguleret kryds ved 
Egtved Allé /Vejlevej og en ca. 260 m øst for samme kryds. Der foreligger ikke tællinger af trafikken til 
dette område, men med udgangspunkt i ovenstående skønnes trafikken at være i størrelsesordenen 
3.000-3.500 biler pr. døgn, hvoraf en del vil være "intern trafik" fra området til Kolding Storcenter.  

Adgangen til Retail Park syd for Skovvangen sker via det signalregulerede kryds, som også giver adgang 
til Kolding Storcenter. Trafikken skønnes at være i størrelsesordenen ca. 2.800 biler pr døgn. En del af 
denne trafik vil ligeledes være "intern trafik", der udveksles med Kolding Storcenter. 

Adgangen til området ved Albuen sker primært fra Egtved Vej men også via den del af Albuen, der kom-
mer vest fra Birkedam/Ny Esbjergvej.  

Vest for Vejlevej er der i 2018 åbnet et nyopført byggemarked, som serviceres via et nyt signalreguleret 
kryds på Vejlevej nord for Ny Esbjergvej. I forbindelse med etableringen af krydset er der etableret ekstra 
ligeudspor på Vejlevej for at sikre en tilfredsstillende afvikling af trafikken. Byggemarkedet er opgjort til at 
skabe en trafik på 250 biler pr. time i spidstimen. Ved en skønnet spidstimeandel på 10 % svarer dette til 
en ca. 2.500 køretøjer pr. døgn. 

Vurdering 
Der er som bilag til rapporten udarbejdet et notat (COWI) til belysning af trafikken og konsekvenserne ved 
en udvidelse af centerområdet.  

Ved udbygning af Kolding Storcenter med cirka 12.000 m2 må det påregnes, at udbygningen vil afsted-
komme en vis mertrafik til området. Problemet ved stigningen er, at de eksisterende signalregulerede 
kryds ved Egtved Allé og Skovvangen allerede i dag er kapacitetsmæssigt udfordrede. 

 

 

Hvis der vælges en løsning med tilladelse til udkørsel nord om til Egtved Allé, bør dette ske fra den østlig-
ste tilslutning til Egtved Allé for at sikre plads til kø-opbygning frem mod Vejlevej. Endvidere kan det blive 

Forslag til ændret indretning af lyskrydset ved Egtved Allé – 2 ligeud 

baner på Vejlevej både nordfra og syd fra og separate højresvingsba-

ner på henholdsvis Egtvedvej og Egtved Allé. 
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nødvendigt at lukke den ind- og udkørsel, der er nord for Egtved Allé tættest på Vejlevej eller blot forbyde 
venstresving til og fra denne for at minimere risiko for ulykker.  

En lukning af ind- og udkørslen kan give uhensigtsmæssig vejadgang til Autocentralen på de bagvedlig-
gende arealer. Derfor kan det blive aktuelt at finde en anden vejadgang fra Egtved Allé tættere på koloni-
haveområdet nordøst for aflastningsområdet.   

For at forebygge gennemkørsel fra Skovvangen til Egtved Allé vil det formentlig være nødvendigt at op-
dele parkeringsarealet øst for storcenterbebyggelsen i en nordlig og en sydlig sektion, der kun er forbun-
det via en vej med bussluse. Men en sådan opdeling kan betyde, at søgning efter p-pladser bringer trafik-
ken ud på de offentlige veje.   

Kapacitetsberegningen viser, at det med den skitserede udbygning af lyskrydset vil være muligt at opnå 
en tilfredsstillende afvikling af trafikken i lyskrydset, og der vil med løsningen være rum for en forsat gene-
rel vækst i trafikken ad Vejlevej. 

Det må forudsættes, at der i forbindelse med en udbygning af aflastnings-
området vil blive behov for udbygningsaftaler omkring realisering af nød-
vendige ændringer i de aktuelle trafikanlæg omkring aflastningsområdet. 
En udbygningsaftale omfatter forhold, der kan reguleres i en lokalplan. På 
baggrund af trafikanalyse for de enkelte områder vil der i forbindelse med 
lokalplanlægningen kunne tages højde for de trafikale udfordringer. 
 

For så vidt angår det nye butiksområde nord for Bauhaus blev der I forbin-
delse med vedtagelse af lokalplan 0221-33 foretaget en samlet trafikal 
vurdering. Med baggrund i denne vurdering blev der indgået en udbyg-
ningsaftale med henblik på at forbedre trafikafviklingen og sikre vejad-
gang til Bauhaus og det fremtidige udbygningsområde fra Vejlevej på 
strækningen mellem lyskrydsene Vejlevej/Ny Esbjergvej og Vejlevej/Eg-
tved Alle.  

 

På baggrund af udbygningsaftalen er der sket sideudvidelse af Vejlevej, 
etablering af nyt kryds samt ombygning af eksisterende kryds. Disse tiltag 
bevirker, at krydsene har kapacitet til at afvikle den forventede øgede tra-
fik som følge af opførelsen af Bauhaus og eventuelle nye butikker på are-
alerne nord for. 
Med disse forudsætninger vurderes det at være muligt at opnå en tilfreds-
stillende afvikling af trafikken i krydset. Udbygningen af aflastningsområ-
det vil dog medføre en stigende trafik på Vejlevej, hvilket vil øge belast-
ningen i krydset ved Egtved Allé. Det vurderes dog, at det etablerede sig-
nalregulerede kryds vil kunne håndtere den forudsatte trafikvækst tilfreds-
stillende. 

For så vidt angår områderne ved Albuen og Retail Park vurderes det, at områdernes inkludering i det eksi-
sterende aflastningsområde i praksis ikke vil få væsentlig betydning for den trafik, de skaber. Områderne 
er fuldt udbyggede, og der er ikke umiddelbart noget, der taler for, at der som en konsekvens af den plan-
lægningsmæssige ændring skulle ske større ændringer i forhold til de nuværende butiksfunktioner. 

Der er i øjeblikket overvejelser om, hvor vidt det er muligt at neddrosle trafikken igennem Bramdrupdam 
for at minimere andelen af gennemkørende trafik. Dette vil kunne få konsekvenser for trafikafviklingen i 

Det nyetablerede lyskryds på 
strækningen mellem Egtved-
vej og Ny Esbjergvej.  
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området og for en eventuel udbygning af lyskrydset ved Egtved Allé. Det vil med stor sandsynlighed også 
have konsekvenser for lyskrydset Vejlevej / Skovvangen. 

Afbødende foranstaltninger 
Da der er tale om et kommuneplantillæg og ikke en lokalplan, er der ikke indarbejdet forslag til konkrete 
foranstaltninger i planforslaget. Af hensyn til den kommende lokalplanlægning anføres det i kommune-
plantillægget, at der i forbindelse med en eventuel udvidelse af storcenteret skal udarbejdes en trafikana-
lyse og en trafikplan med fokus på bedre trafikafvikling og sikkerhed for de bløde trafikanter. Endvidere 
forudsættes det, at der skal indgås en udbygningsaftale til sikring af trafikafviklingen. 

Overvågning 
Som led i den generelle overvågning af trafikken i Kolding vil der blive gennemført løbende trafiktællinger i 
og omkring planområderne for at vurdere trafikbelastning og -sikkerhed.  

Detailhandel og indkøbsmønstre 
 
Nuværende forhold 
Det nuværende aflastningscenter – Kolding Storcenter - består af en stor sammenhængende centerbe-
byggelse med over 100 detailhandelsbutikker, restauranter, service og lign. samt en Bilka (Hypermarked). 
Området omfatter ligeledes en række store udvalgsvarebutikker nord for Egtved Allé samt Autocentralen - 
en stor butik til pladskrævende varegrupper.  

Selve storcenteret blev indviet i 1993 og er løbende blevet udvidet i henhold til gældende lokalplan 0123-
12. Den nuværende detailhandelsramme for hele aflastningsområdet er på 63.000 m2 bruttoetageareal. I 
henhold til detailhandelsanalysen fra 2015 findes der i dag samlet ca. 57.400 m2 detailhandel inden for 
området. Det betyder, at der i dag er en restrummelighed på 5.600 m2, som kan disponeres til ny detail-
handel. En udbygning af områdets bebyggelse vil forudsætte ny lokalplan, såfremt der skal udbygges 
uden for de i lokalplanen udlagte byggefelter.  

Området syd for det eksisterende aflastningsområde omfatter Retailparken, som består af en sammen-
hængende bebyggelse opført til butikker til særlig pladskrævende varegrupper. For området gælder lokal-
plan 0131-12. Her findes i dag et samlet detailhandelsareal på ca. 9.200 m2. Der er ikke planer om at ud-
bygge detailhandelsarealet, men det er hensigten at udarbejde ny lokalplan for området for at muliggøre 
andre funktioner end detailhandel og restauranter. Området ønskes inkluderet i aflastningsområdet med 
det eksisterende butiksareal.  

Vest for Vejlevej ligger et erhvervsområde ved Albuen, som er omfattet af en gammel byplanvedtægt nr. 
21 fra 1976, der udlægger området til erhvervsformål. Området er i kommuneplanen udlagt til butikker til 
særlig pladskrævende varegrupper. Over en årrække er der i området etableret flere større detailhandels-
butikker, og der findes i dag et samlet detailhandelsareal på ca.12.400 m2. Området ønskes inkluderet i 
aflastningsområdet med det eksisterende butiksareal.  

De tilgrænsende ejendomme syd for Albuen og vest for Vejlevej (Danfossgrunden) - nord for det nyetable-
rede Bauhaus byggeri - ligger i dag ubebygget hen. Det er i byplanvedtægt 21 udlagt til erhvervsformål og 
i Kommuneplan 2017-2029 er det udlagt til butikker med særlig pladskrævende varegrupper. For at åbne 
mulighed for etablering af andre former for butikker ønskes området inkluderet i aflastningsområdet med 
mulighed for en udbygning med 15.500 m2 – heraf maksimalt 1.400 m2 til en butik med dagligvarer. 

Vurdering 
Et af formålene med udlæg og udvidelse af aflastningsområdet er at skabe øget konkurrence i detailhand-
len og dermed et større vareudbud og / eller lavere priser for forbrugerne. Planloven giver kommunerne 
mulighed for at udvide eksisterede aflastningsområder i byer med et tilstrækkeligt kundegrundlag. Det er 
dog en forudsætning for udvidelsen, at kommunen jf. Planlovens § 11 e, redegør for kundegrundlaget, 
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styrkelse af konkurrencen inden for detailhandel, påvirkning af butiksforsyningen i bymidten m.m. samt 
aflastningsområdets påvirkning af byens samlede oplandseffekt i forhold til nabokommuner.  

Kommunens endelige beslutning om udvidelse af det eksisterende aflastningsområde skal ske på bag-
grund af en samlet vurdering og afvejning af hensynet til konkurrenceeffekt, butiksforsyningen i bymidten 
og oplandseffekt i forhold til nabokommuner. Der er tale om tre ligevægtige hensyn, som det er kommu-
nens opgave at afveje i den konkrete planlægningssituation.  

Der er som en forudsætning for udvidelse af aflastningsområdet blevet udarbejdet en redegørelsesrapport 
(COWI) til opfyldelse af planlovens redegørelseskrav. Rapporten findes som bilag til kommuneplantillæg-
get. 

Den eksisterende detailhandel og behovet for yderligere detailhandel: 
Detailhandlen i Kolding Kommune omsatte i 2017 for ca. 5.2 mia. kr. Dagligvarebutikker og udvalgsvare-
butikker bidrager hver med ca. 50 % af omsætningen. 

På baggrund af den forventede udvikling i indbyggertallet, privatforbruget og nethandlen er behovet for 
yderligere areal til detailhandel vurderet nærmere. Der er i redegørelsen beskrevet 3 scenarier (minimum, 
middel og maksimum) for detailhandelsbehovet i 2029. Ifølge middelscenariet, som vurderes at være det 
mest realistiske, forventes forbrugstilvæksten frem mod 2029 at udløse behov for yderligere 33.000 m2 til 
udvalgsvarebutikker (inkl. 6.900 m2 til pladskrævende varegrupper) og 10.500 m2 til dagligvarebutikker.  
Dette kan sandsynliggøre behovet for en udvidelse af aflastningsområdet med en rummelighed til ny de-
tailhandel på 28.600 m2  til udvalgsvarer og 1.400 m2  til dagligvarer. Det bør dog understreges at forbrugs-
tilvæksten også vil kunne omsættes i de eksisterende butikker ved en højere omsætning pr. kvadratmeter, 
uden at det udløser behov for nyt butiksareal. Modsat kan der være behov for en vis omfordeling af butiks-
arealer, hvor nogle butikker lukker, mens der etableres nyt butiksareal andre steder.  

 
Redegørelse for kundegrundlag og effekter i forhold til eksisterende detailhandel: 
 
Udvalgsvarer 
Kolding er Danmarks syvende største by med ca. 60.000 indbyggere, og der er i Kolding Kommune ca. 
92.000 indbyggere. Der er således allerede nu et stort kundegrundlag, som vil vokse betydeligt frem mod 
2029. Et stigende indbyggertal vil føre til et stigende forbrug, som på sigt vil styrke grundlaget for udvidel-
sen af aflastningsområdet. 

Ny detailhandel medfører som udgangspunkt ikke, at borgerne bruger flere penge i detailhandlen. Det be-
tyder snarere, at omsætningen flyttes fra et sted til et andet. En udvidelse af aflastningsområdet med nye 
butikker vil således på kort sigt få en vis indvirkning på den eksisterende detailhandel. Effekten vurderes 
at blive størst inden for Kolding Kommune, hvor en stor del af de nye butikkers omsætning skal hentes fra 
den eksisterende detailhandel  i Kolding by og kommune i øvrigt - svarende til en omsætningsreduktion på 
ca. 7-8 %.  

I og omkring aflastningscenteret må der forventes en omsætningsreduktion på ca. 16 % for de eksiste-
rende butikker og tilsvarende må der i Kolding Bymidte forventes en omsætningsreduktion på 15 %. I takt 
med, at der på længere sigt (frem til 2029) sker en tilvækst i indbyggertallet og dermed forbruget, vurderes 
effekten i forhold til den eksisterende detailhandel at blive mindsket. 

Samlet kan det konkluderes, at den nye udvalgsvarehandel i Kolding ikke vil medføre en omsætningsre-
duktion på mere end 2,5 % af den eksisterende omsætning i oplandsbyer uden for Kolding Kommune, 
hvis de nye butikker etableres inden for kort tid. På længere sigt vil effekterne være mindre. 
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EFFEKTER FOR DEN EKSISTERENDE UDVALGSVAREHANDEL VED ETABLERING AF 28.600 M² UDVALGSVAREHANDEL I 
UDVIDELSEN AF AFLASTNINGSOMRÅDET I KOLDING  
 
Område  Samlet udvalgs-vare-

omsætning i år 2020  
Andel af omsætning i 
ny udvalgsvare-handel  

Omsætningsreduktion 
i den eksisterende ud-
valgsvarehandel i kr.  

Omsætningsre-
duktion i den ek-
sisterende ud-
valgsvarehandel i 
%  

Kolding nordlige bydel 
(med aflastningsområ-
det)  

1.430 mio. kr.  39 %  232 mio. kr.  16,2 %  

Kolding centrale bydel 
(med bymidten)  

481 mio. kr.  12 %  74 mio. kr.  15,4 %  

Lunderskov  -  -  -  -  

Vamdrup  50 mio. kr.  1 %  4 mio. kr.  8,0 %  

Christiansfeld  14 mio. kr.  0-1 %  1 mio. kr.  7,3 %  

Kolding by og Kom-
mune i øvrigt  

672 mio. kr.  8 %  49 mio. kr.  7,3 %  

Kolding Kommune i 
alt  

2.647 mio. kr.  61 %  360 mio. kr.  13,6 %  

Vejle by  2.857 mio. kr.  11 %  63 mio. kr.  2,2 %  

Vejle Kommune i øv-
rigt  

324 mio. kr.  1 %  8 mio. kr.  2,3 %  

Vejen by  399 mio. kr.  2 %  10 mio. kr.  2,5 %  

Vejen Kommune i øv-
rigt  

200 mio. kr.  1 %  6 mio. kr.  3,0 %  

Fredericia by  854 mio. kr.  3 %  20 mio. kr.  2,3 %  

Fredericia Kommune i 
øvrigt  

111 mio. kr.  0-1 %  3 mio. kr.  2,2 %  

Middelfart midtbyen  268 mio. kr.  1 %  7 mio. kr.  2,6 %  

Middelfart Kommune i 
øvrigt  

321 mio. kr.  1 %  7 mio. kr.  2,2 %  

Billund Kommune  480 mio. kr.  2 %  11 mio. kr.  2,3 %  

Haderslev bymidte  627 mio. kr.  3 %  15 mio. kr.  2,4 %  

Haderslev Kommune i 
øvrigt  

600 mio. kr.  2 %  10 mio. kr.  1,7 %  

Aabenraa by  680 mio. kr.  2 %  10 mio. kr.  1,5 %  

Aabenraa Kommune i 
øvrigt  

355 mio. kr.  1 %  5 mio. kr.  1,4 %  

Esbjerg bymidte  1.361 mio. kr.  2 %  14 mio. kr.  1,0 %  

Esbjerg Kommune i 
øvrigt  

2.308 mio. kr.  4 %  22 mio. kr.  1,0 %  

Varde Kommune  493 mio. kr.  1 %  5 mio. kr.  1,0 %  

Tønder Kommune  697 mio. kr.  1 %  7 mio. kr.  1,0 %  

Sønderborg Kommune  1.400 mio. kr.  2 %  11 mio. kr.  0,8 %  

Hedensted Kommune  472 mio. kr.  0-1 %  2 mio. kr.  0,4 %  

Total  -  100 %  595 mio. kr.  -  

Værdierne er udtryk for niveauer og ikke eksakte tal. Omsætningen er fremskrevet til 2020 på baggrund af det sæsonkorrigerede vær-
diindeks og udviklingen i internethandlen.  
Afgrænsningerne af områder baserer på de foreliggende detailhandelsanalyser for kommunerne, der ligger i området, som aflastnings-
området henvender sig.  
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Oversigt fra COWI´s redegørelse  
 
 
Dagligvarer 
En ny dagligvarebutik på ca. 1.400 m² vil hente størstedelen af sin omsætning fra dagligvarebutikkerne i 
det nordlige Kolding. Det vurderes, at ca. 60 % af omsætningen i den nye dagligvarebutik hentes fra butik-
ker i aflastningsområdet - herunder Bilka. Det svarer ifølge COWI´s rapport til en omsætningsreduktion på 
3,3-3,6 % i det eksisterende aflastningsområde, hvis den nye dagligvarehandel etableres inden for en kort 
tidshorisont (2020).  

Herudover hentes en del af omsætningen også fra de eksisterende dagligvarebutikker i det nordlige Kol-
ding - bydelscentre 'Centervej' (med Super Brugsen), 'Lærkevej' (med LIDL) og 'Palme Alle' (med Liva 
Stormarked) samt lokalcentrene 'Vejlevej Syd' (med Fakta) og 'Vejlevej Nord' (med Netto). Det betyder i 
disse områder samlet en omsætningsreduktion på ca. 2-3 %. 

Dagligvarer købes typisk tæt på boligen. Derfor vurderes det, at oplandet til den nye butik vil have be-
grænset udstrækning og omsætningsreduktionerne, som den nye dagligvarehandel i aflastningsområdet 
vil føre med sig vil blive fordelt på de omkringliggende butikker. Der vil selvfølgelig komme kunder fra et 
større opland i forbindelse med ture til området efter udvalgsvarer, men det vurderes, at det i det samlede 
billede vil være af meget begrænset omfang.  
 
EFFEKTER FOR DEN EKSISTERENDE DAGLIGVAREHANDEL VED ETABLERING AF 1.400 M² DAGLIGVAREHANDEL 
I UDVIDELSEN AF AFLASTNINGSOMRÅDET I KOLDING  
 
Område  Samlet daglig-

vareomsæt-
ning i år 2020  

Andel af omsæt-
ning i ny daglig-
varehandel  

Omsætningsre-
duktion i den 
eksisterende 
dagligvarehan-
del i kr.  

Omsætningsreduktion i 
den eksisterende daglig-
varehandel i %  

Aflastningsområde ved Stor-
center  

ca. 580-630 
mio. kr.  

58 %  21 mio. kr.  3,3-3,6 %  

Lokalcenter Vejlevej Syd  ca. 40-50 mio. 
kr.  

3 %  1 mio. kr.  2,0-2,5 %  

Lokalcenter Vejlevej Nord  ca. 45-55 mio. 
kr.  

3 %  1 mio. kr.  1,8-2,2 %  

Bydelscenter Centervej  ca. 75-105 
mio. kr.  

6 %  2 mio. kr.  1,9-2,7 %  

Område til SPV Vejlevej Vest  ca. 15-20 mio. 
kr.  

1 %  0,5 mio. kr.  2,5-3,3 %  

Område til SPV Vejlevej Øst  ca. 15-20 mio. 
kr.  

1 %  0,5 mio. kr.  2,5-3,3 %  

Bydelscenter Lærkevej  ca. 35-45 mio. 
kr.  

3 %  1 mio. kr.  2,2-2,9 %  

Bydelscenter Palme Alle  ca. 90-120 
mio. kr.  

8 %  3 mio. kr.  2,5-3,3 %  

Lokalcenter Lærkevej (Skov-
parken)  

*  0 %  -  -  

Opland  980 mio. kr.  83 %  30 mio. kr.  3,1 %  

Kolding bymidte  267 mio. kr.  6 %  2 mio. kr.  0-1 %  

Kolding by i øvrigt  837 mio. kr.  8 %  3 mio. kr.  0-1 %  

Kolding Kommune i øvrigt  545 mio. kr.  3 %  1 mio. kr.  0-1 %  

Uden for Kolding Kommune  0  0  0  0  

Total  -  100 %  36 mio. kr.  -  

Værdierne er udtryk for niveauer og ikke eksakte tal. Omsætningen er fremskrevet til 2020 på baggrund af det 
sæsonkorrigerede værdiindeks og udviklingen i internethandlen.  
 

Oversigt fra COWI´s redegørelse 
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Påvirkning af konkurrencen: 
For at vurdere påvirkningen på konkurrencen har COWI benyttet Erhvervsstyrelsens økonomiske model. 
Resultatet giver en indikation af effekten på prisniveauet af udbygningen af detailhandlen i aflastningsom-
rådet. Modellen bygger bl.a. på, at store butikker indebærer lavere priser end små butikker. Resultatet af 
beregningerne er, at priserne på dagligvarer og udvalgsvarer i oplandet vil falde i begrænset omfang. Det 
vurderes samlet set, at der med planlægningen for en udvidelse af aflastningsområdet skabes lidt bedre 
rammer for mere velfungerende markeder – særligt for udvalgsvarer. 

 
Sammenfattende bemærkninger 
Kolding har i forvejen en regional betydning og kommunens detailhandel - herunder Kolding Storcenter og 
Bilka - har et stort opland. En udvidelse af aflastningsområdet vil kunne styrke Koldings rolle som regional 
handelsby med et tidssvarende butiksudbud og styrke konkurrencen i Trekantområdet. 

Kolding konkurrerer med andre store byer om at være regionale handelsbyer. Konsekvensberegningen 
viser dog, at der kun er begrænsede effekter for de omkringliggende kommuner. Påvirkningerne aftager 
med afstanden, og de bliver fordelt over et stort område.  

Med de beskrevne forudsætninger – herunder de langsigtede forventninger til en stigning i detailhandels-
behovet – vil det kunne godtgøres, at aflastningsområdet udvides. Det ændrer dog ikke ved det dilemma, 
at en udvidelse vil kunne få betydning for Kolding Bymidte med en nedgang i omsætningen især på kort 
sigt. 

Det må forventes, at nye udvalgsvarebutikker i Kolding Storcenter primært vil konkurrere med butikkerne i 
Kolding bymidte, herunder eksempelvis nye beklædningsbutikker som er en af bymidtens styrkepositioner. 
De faktiske effekter vil i høj grad afhænge af, hvilke konkrete butikstyper, brancher og butiksstørrelser der 
bliver etableret i aflastningsområdet. Hvis der etableres butikker, der ikke er i direkte konkurrence med bu-
tikkerne i Kolding bymidte, vil det have mindre konsekvenser for bymidten. 

Afbødende foranstaltninger 
I kommuneplantillægget er taget højde for forhold, der kan begrænse indvirkningen på detailhandelen i 
bymidten. For at sætte rammerne for en tydelig rollefordeling mellem Kolding Bymidte og det udvidede 
aflastningsområde er der krav om en mindste butiksstørrelse i aflastningsområdet. Nye butikker i det udvi-
dede aflastningsområde skal være mindst 1.000 m2. Dog kan butikker i de allerede udbyggede butiksom-
råder, der inkluderes i aflastningsområdet (Albuen / Retail Park), være mindst 600 m2. Storcenterets eksi-
sterende butikskoncept med små udvalgsvarebutikker påvirkes ikke inden for eksisterende rammer, men i 
forbindelse med ny planlægning for nye butikker skal butiksstørrelsen skal være mindst 1.000 m2.  

Da en stor del af bymidtens butikker er 100-300 m², og de butikskoncepter der findes i bymidten oftest har 
behov for mindre butikslejemål, sikres det med en mindstestørrelse på henholdsvis 600 m2 og 1.000 m2, 
at de nye butikker i aflastningsområdet ikke er i direkte konkurrence med bymidtens butikker. Ligeledes er 
der ikke fastlagt en øvre grænse for udvalgsvarernes butiksstørrelse. Dermed åbnes mulighed for etable-
ring af endnu ikke kendte butikskoncepter, der vanskeligt vil kunne indpasses i bymidte. 

Med hensyn til at skabe balance i dagligvareudbuddet i den nordlige del af Kolding kan det overvejes gen-
nem kommuneplantillæg at reducere arealrammen til  etablering af nye dagligvarebutikker i de udlagte 
centerområder nord for aflastningsområdet. Det er dog svært at sige, om en reduktion i rammen til nye 
dagligvarebutikker på kort sigt vil kunne få en positiv effekt i forhold til den forventede omsætningsned-
gang hos de eksisterende dagligvarebutikker.  

Foranstaltningerne kan sikres formelt gennem ændringer i kommuneplanen, lokalplanlægning og bygge-
sagsbehandling. 
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Overvågning 
Omsætningen og udviklingen inden for detailhandel overvåges løbende i forbindelse med kommuneplan-
lægning og detailhandelsanalyser, ligesom der føres regnskab over bruttoetagearealer til detailhandel i 
forbindelse med byggesagsbehandling. 

Bymiljø 
Området anvendes i dag til henholdsvis aflastningsområde som Kolding Storcenter, Bilka og store ud-
valgsvarebutikker og erhvervsområde med pladskrævende varegrupper. Størstedelen af området er såle-
des udbygget. Et areal vest for Vejlevej ved Danfossgrunden ligger i dag som ubebygget areal i tilknytning 
til en stor nyopført Bauhaus.  

Vurdering 
Realisering af planlægningen vil have en begrænset indvirkning på den byarkitektoniske værdi i og ved 
planområdet. Området er i dag for en stor dels vedkommende allerede udbygget. For så vidt angår nyt 
byggeri på Danfossgrunden og en mulig udvidelse af Kolding Storcenter vil en kommende lokalplanlæg-
ning kunne tage højde for bebyggelsens karakter og udformning i samspil med de omliggende bygninger 
og friarealer.  

Realisering af planlægningen for ny detailhandel kan dog have indvirkning på bymiljøet i Kolding bymidte. 
En realisering af planlægningens samlede detailhandelsmuligheder vil kunne betyde, at bymidtens ud-
valgsvareomsætning reduceres med ca. 15 % - jf. redegørelse for udvidelse af aflastningsområdet (COWI 
A/S). Omsætningsnedgangen vil primært ramme butikker, der er i direkte konkurrence med de butikker, 
der kan komme i aflastningscenteret. 

Omsætningsnedgang i bymidten kan betyde, at nogle butikker vil lukke. De tomme butikslejemål vil kunne 
anvendes til om rokering af butikker, der flytter inden for bymidten. Typisk vil det betyde, at bymidten cen-
traliseres – dvs. at butikkerne samles på et mindre areal, hvorved det over tid bliver de mest decentrale 
butikslejemål, der bliver ledige. Disse vil i mange tilfælde kunne konverteres til andre anvendelser, fx re-
staurant, liberale erhverv eller i nogle tilfælde boliger. 

Det forventes, at butikkerne i Kolding bymidte primært vil konkurrere med de mindre udvalgsvarebutikker i 
Kolding Storcenter – herunder beklædningsbutikker – og mindre med de udvalgsvarebutikker, der forven-
tes etableret i resten af aflastningsområdet – store udvalgsvarebutikker, som i mindre grad vil sælge pro-
dukter, som bymidtens butikker handler med. 

Afbødende foranstaltninger 
Da indvirkningen i forhold til bymiljøet i bymidten ikke er inden for lokalplanområdet, er der ikke direkte for-
anstaltninger, der kan sikre bymiljøet.  

Overvågning 
Omsætningen og udviklingen inden for detailhandel overvåges løbende i forbindelse med kommuneplan-
lægning og detailhandelsanalyser, ligesom der føres regnskab over bruttoetagearealer til detailhandel i 
forbindelse med byggesagsbehandling. 
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ALTERNATIVER 
 

0-alternativ 
Efter lov om miljøvurdering skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planen ikke gen-
nemføres – dvs. et 0-alternativ. 

0-alternativet svarer til, at kommuneplantillægget ikke vedtages. Det betyder, at aflastningscenteret ikke 
kan udvides, og at de tilgrænsende ejendomme alene kan anvendes til erhverv og butikker til særlig 
pladskrævende varegrupper i overensstemmelse med gældende planlægning samt eksisterende udvalgs-
varehandel. Inden for det nuværende aflastningscenter vil 0-alternativet betyde, at rammen til detailhandel 
ikke øges med mulighed for 30.000 m2  ny detailhandel. Der er dog fortsat en rummelighed på ca. 5.500 
m2, som kan udnyttes inden for den gældende lokalplan (0123-12) til etablering af ny detailhandel. Eksi-
sterende butikker vil kunne bibeholdes, og den uudnyttede ramme til detailhandel inden for gældende 
planlægning vil forsat kunne udnyttes. Der vil derfor være mulighed for lidt mere detailhandel end i dag. 

Hvis aflastningscenteret ikke udvides med tilgrænsende ejendomme, og rammen til detailhandel i området 
ikke forøges, vil de tilgrænsende ejendomme fortsat kunne anvendes til erhvervsformål, eksisterende bu-
tikker samt butikker til særlig pladskrævende varegrupper i overensstemmelse med de gældende kommu-
neplanrammer og lokalplaner. Detailhandel med særlig pladskrævende varer fx bilforhandlere eller større 
byggemarkeder vil - afhængig af hvilke butikker, der er tale om - kunne medføre en væsentlig indvirkning 
på trafikken.  

Ved 0-alternativet vil der fortsat kunne forventes en mindre omsætningsnedgang i forhold til den eksiste-
rende udvalgsvarehandel i Bymidten og oplandet. Omsætningsnedgangen skal dog alene ses i forhold til 
et merareal til detailhandel på ca. 5.000 m2 og ikke de 30.000 m2, som er angivet i kommuneplantillægget.  

 

0-alternativet vil også betyde, at store nye butikskoncepter ikke vil kunne blive placeret i Kolding Kom-
mune, hvorved de muligvis vil placere sig i nabokommuner. Dette vil også kunne få betydning for detail-
handelen i Kolding Kommune. 

 

Alternativer 
Ved gennemførelsen af en miljøvurdering skal myndigheden om muligt fastlægge nogle rimelige alternati-
ver til planen og beskrive og vurdere miljøindvirkningen af disse. 

Realistiske alternativer inden for det eksisterende aflastningscenter er alene 0-alternativet, da området i 
forvejen jf. gældende lokalplan nr. 0123-12 Center Nord kan anvendes til detailhandel, og da de omlig-
gende arealer kan anvendelse til butikker til særlig pladskrævende varegrupper og til butikker med eksi-
sterende lovlig anvendelse.  

Realistiske alternativer inden for det udvidede aflastningscenter vil være, at ejendommene syd for Skov-
vangen og vest for Vejlevej alene planlægges anvendt til erhvervsformål, service o. lign. Uden detailhan-
del vil den trafikale indvirkning og påvirkningen af bymidten være væsentlig mindre. Men det vil forudsætte 
en langsigtet planlægning, såfremt eksisterende butikker på sigt skal nedlægges. Derfor er alternativet 
ikke helt realistisk. 

Det kan dog som et alternativ overvejes om Autocentralen nord for Egtved Allé skal afskæres fra aflast-
ningsområdet og udlægges separat til pladskrævende varegrupper – uden mulighed for udvalgsvarebutik-
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ker. I dag anvendes ejendommen til pladskrævende varegrupper, men den gældende lokalplan åbner mu-
lighed for udvalgsvarebutikker generelt. Hvis den udtages af området, bør der udarbejdes ny lokalplan, 
der alene udlægger den til pladskrævende varegrupper. Dette vil få indflydelse på den samlede areal-
ramme til detailhandel for aflastningsområdet, som kan reduceres med 8.000 m2 til udvalgsvare – heraf 
1.700 m2 til nye udvalgsvare. 

Ejendommen har været en del af aflastningsområdet siden det oprindeligt i 1990´erne blev udlagt i kom-
muneplanen som regionalt centerområde. Der er således en forventning til ejendommens mulige fremti-
dige anvendelse til udvalgsvarer, såfremt Autocentralen flytter ud af området, da det er en naturlig del af 
det eksisterende aflastningsområde. 

 

KILDER 
Udvidelse af Centerområde – Trafikvurdering, Cowi 2018 
Redegørelse - Udvidelse af aflastningsområdet i Kolding, Cowi 2018 
  



17 
 

BILAG - TRAFIKNOTAT 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A105178/Documents/03 Project documents/MV KP-tillæg Trafik/MV KP tillæg Kolding - Trafik.docx 

  

 ADRESSE COWI A/S 

Visionsvej 53 

9000 Aalborg 

 

 TLF +45 56 40 00 00 

 FAX +45 56 40 99 99 

 WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.      

A105178 001-02  

       

VERSION UDGIVELSESDATO  UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT  

3.0 14.08.2018  OWJ KSC OWJ  

 

1 Baggrund 

Kolding Kommune ønsker med afsæt i den nye planlov at foretage en udvidelse 

af det eksisterende aflastningsområde ved Kolding Storcenter. Som et input til 

miljøvurdering af det kommuneplantillæg, som skal muliggøre denne udvidelse, 

har Kolding Kommune bedt COWI om at foretage en trafikal vurdering af pla-

nerne. 

Resultatet af denne vurdering fremgår af det følgende. 

2 Eksisterende forhold 

2.1.1 Aflastningscenteret 

Planlægningsmæssigt består det udpegede aflastningscenter dels af Kolding 

Storcenter, som er beliggende øst for Vejlevej mellem Egtved Allé og Skovvan-

gen, dels af et område nord for Egtved Allé. Hertil kommer tilgrænsende områ-

der til butikker med særligt pladskrævende varegrupper (se figur 1).  

Den primære vejadgang til det nuværende Kolding Storcenter er fra Skovvangen 

– dels via et signalreguleret kryds i kort afstand af Vejlevej og dels via et andet 

signalreguleret kryds ca. 200 m længere mod øst. Kolding Storcenter har endvi-

dere to vigepligtsregulerede tilslutninger til Egtved Allé – den vestlige alene som 

indkørsel og den østlige både som ind- og udkørsel, idet udkørsel dog alene er 

tilladt for bustrafik. Kolding Kommune oplyser, at løsningen skyldes, at der tidli-

gere har være problemer med gennemkørende trafik mellem Skovvangen og Eg-

tved Allé gennem centerområdet. Den samlede årsdøgntrafik til og fra Kolding 

Storcenter er i størrelsesordenen 23.500 biler/døgn (se figur 2). 

Kolding Storcenter udgør i dag ca. 62.000 m² bebyggelse, hvoraf Bilka tegner 

sig for omkring 13.000 m² butiksareal.  

KOLDING KOMMUNE 

UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE 

- TRAFIKVURDERING 

TEKNISK NOTAT 
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Figur 1 Eksisterende planforhold i og ved aflastningscenteret 

Samlokaliseringen af butikker i området medfører, at der samlet set tiltrækkes 

færre bilture til området end en beregning med turrater vil vise. Bilka må for-

ventes at være "ankerbutikken" i centeret, hvorfor trafikken til denne er mindre 

følsom for samlokaliseringen med de øvrige funktioner. På baggrund af den talte 

trafik er der estimeret turrater for funktionerne i storcenteret. 

Anvendelse Areal 

m² 

Alm. turrate 

[bilture pr 

100 m²] 

Trafik 

[biler/døgn] 

Reduceret 

turrate4) 

[bilture pr 

100 m²] 

Trafik 

[biler/døgn] 

Bilka 13.000 105,01) 13.700 75,0 13.000 

Udvalgsvarer 30.000 28,42) 8.500 21,5 6.500 

Øvrige3) 19.000 28,4 5.400 21,5 4.100 

Total   27.600  23.600 
1) Baseret på tællinger for større varehuse (Føtex og lign.) 

2) Baseret på Miljøstyrelsens turrater 
3) Indeholder blandende anvendelser (herunder fast food restauranter med en meget høj  

 bilturrate og kontorerhverv med en lav turrate) 

4) Turrate, der er justeret mhp. at ramme niveauet for den faktisk talte trafik i området 

Tabel 1 Turproduktion ved Kolding Storcenter 

Ved udbygning af Kolding Storcenter må det forventes, at de reducerede turra-

ter kan lægges til grund for en trafikberegning. 

Bebyggelsen nord for Egtved Allé er 14.200 m², hvoraf ca. 7.900 m² er udvalgs-

varebutikker mens 6.300 m² er en bilforhandler. Der foreligger ikke tællinger af 

trafikken til dette område, men med udgangspunkt i ovenstående skønnes tra-

fikken at være i størrelsesordenen 3.000-3.500 biler/døgn, hvoraf en del vil 

være "intern trafik" fra centerområdet nord for Egtved Allé til Kolding Storcen-

ter. 
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Figur 2 Trafikken på vejnettet omkring Kolding Storcenter 

2.2 Tilgrænsende områder 

Syd for Skovvangen Bebyggelsen syd for Skovvangen, der rummer byggemarked mv. er i alt ca. 

10.000 m². Adgangen til dette område sker via det signalregulerede kryds, som 

også giver adgang til Kolding Storcenter. Der foreligger ikke tællinger af trafik-

ken til området, men baseret på turrater skønnes den at udgøre ca. 2.800 biler 

pr døgn. En del af denne trafik vil ligeledes være "intern trafik" der udveksles 

med Kolding Storcenter. 

Syd for Egtvedvej Ud mod Vejlevej er der ved Albuen syd for Egtvedvej et delområde med bl.a. 

køkkenforretninger mv. med i alt godt 11.000 m² bebyggelse. Det skønnes at 

disse butikstyper har en lavere turrate end udvalgsvarebutikker generelt, hvor-

for den samlede trafik til området skønnes at være ca. 2.500 biler pr døgn som 

fordeler sig via Albuen til Birkedam/Ny Esbjergvej og Egtvedvej. 

Vest for Vejlevej Vest for Vejlevej er der etableret et nyt butiksområde med bl.a. byggemarked 

på 12.500, som serviceres via et nyt signalreguleret kryds på Vejlevej nord for 

Ny Esbjergvej. I forbindelse med etableringen af krydset er der etableret ekstra 

ligeudspor på Vejlevej for at sikre en tilfredsstillende afvikling af trafikken. Byg-

gemarkedet er i et notat fra 2015 opgjort til at skabe en trafik på 250 biler/time 

i spidstimen. Ved en skønnet spidstimeandel på 10% svarer dette til en døgntra-

fik på 2.500 køretøjer pr døgn.  
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3 Ændringen i kommuneplanen 

Ved ændring af kommuneplanen vil de områder, som er beskrevet ovenfor, 

fremtidigt alle være indeholdt som del af aflastningsområdet (se figur 3).  

 

Figur 3 Fremtidig afgrænsning af aflastningscenterområdet 

Med kommuneplantillægget vil der derudover blive åbnet mulighed for yderligere 

28.000 m² ny bebyggelse fordelt med en udvidelse af Kolding Storcenter med 

12.000 m² og 16.000 m² ny bebyggelse i tilknytning til det nye byggemarked 

vest for Vejlevej. 

4 Trafikal vurdering 

4.1 Ændring af planstatus 

Ændringen i planstatus for de områder, som i dag er tilgrænsende til aflast-

ningscenteret, vurderes i praksis ikke at få nogen betydning for den trafik de 

skaber. Områderne var oprindelig udlagt til pladskrævende varegrupper, men 

har i praksis et mere blandet indhold af butiksfunktioner. De er fuldt udbyggede 

og der er ikke umiddelbart noget der taler for, at der skulle ske en større ud-

skiftning af de nuværende butiksfunktioner, som en konsekvens af den planlæg-

ningsmæssige ændring. 

4.2 Udbygning af Kolding Storcenter 

Ved udbygning af Kolding Storcenter med 12.000 m² må det påregnes, at ud-

bygningen vil afstedkomme en vis mertrafik til området. Hvis man tager ud-

gangspunkt i den estimerede turrate på 21,5 bilture/100 m² jf. tabel 1, vil mer-

trafikken være i størrelsesordenen 2.600 biler pr døgn.  
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Sammenholdt med den eksisterende trafik er der ikke tale om en stor stigning, 

men problemet ved stigninger er, at de eksisterende signalregulerede kryds på 

Vejlevej ved Egtved Allé og Skovvangen allerede i dag er kapacitetsmæssigt ud-

fordrede. 

Ønsket om og behovet for størst mulig kapacitet er afspejlet i den nuværende 

udformning af krydset ved Skovvangen, hvor krydsets indretning er et kompro-

mis mellem trafiksikkerhed og fremkommelighed. 

Principielt bør venstresving for to modgående ligeudspor samt dobbelte venstre-

svingsspor af sikkerhedsmæssige årsager være separatreguleret, men dette er 

der ikke taget højde for ved den nuværende udformning af krydset ved Skov-

vangen.  

Det er vanskeligt at forestille sig, at der ved ændringer af krydsets indretning 

kan løftes yderligere kapacitet ind i krydset, hvorfor en eventuel mertrafik ad 

Skovvangen må påregnes at afstedkomme øgede kødannelser i eftermiddags-

spidstimen. 

Hvis Skovvangen skal aflastes forudsætter dette enten en ny direkte forbindelse 

til Vejlevej fra Kolding Storcenter eller en ændring af den nuværende løsning 

ved Egtved Allé således at udkørsel tillades.  

Af hensyn til afviklingen af den langskørende trafik ad Vejlevej, synes den ene-

ste mulighed for at tilslutte området med en ny forbindelse at være som et 

fjerde østligt ben i det nyetablerede kryds. Der vil være en vis sandsynlighed for 

trafik mellem de to centerområder på hver side af Vejlevej. Derfor må det på-

regnes at blive nødvendigt med fuld kanalisering af (dvs. venstre- ligeud, og 

højrespor) begge sidegrene i krydset.  

Hvis løsningen skal realiseres vil det formentlig forudsætte en opdeling af parke-

ringsarealet vest for Kolding Storcenter, således at der kun sker udkørsel fra 

området nord for den nye tilslutning. Ellers vurderes den korte afstand mellem 

Vejlevej og bygningerne ved Kolding Storcenter at umuliggøre en løsning, der 

afviklingsmæssigt kan komme til at fungere tilfredsstillende. 

Kotemæssigt vil løsningen selv med en opdeling af parkeringen være udfor-

drende, da terrænet ved Kolding Storcenter ligger højere end Vejlevej. 

Denne løsning vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssig. 

Vælges i stedet en løsning, hvor udkørsel til Egtvedvej tillades, bør dette i givet 

fald alene være fra den østlige tilslutning til Egtved Allé for at sikre plads til kø-

opbygning frem mod Vejlevej.  

For at forebygge gennemkørsel fra Skovvangen til Egtved Allé vil det formentlig 

være nødvendigt at opdele parkeringsarealet øst for centerbebyggelsen i en 

nordlig og en sydlig sektion, der kun er forbundet via en vej med bussluse. 

Køopbygning på Egtvedvej ved Vejlevej kan vanskeliggøre udkørsel fra er-

hvervsområdet nord for Egtved Allé i spidstimen. Venstresving fra Egtved Allé 
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mod erhvervsområdet nord for vejen vil også være vanskelig, og indebære en 

øget risiko for ulykker. Det kan derfor eventuelt blive nødvendigt at lukke den 

vestlige indkørsel til området nord for Egtved Allé eller blot forbyde venstresving 

til og fra denne. Området nord for Egtved Allé vil i givet fald så skulle betjenes 

via den østlige indkørsel.  

Der foreligger en krydstælling for krydset Vejlevej/Egtved Allé fra 2012. Tællin-

gen viser, at løsningen med kun indkørende trafik til Kolding Storcenter fra Eg-

tved Allé giver en asymmetri i trafikken på Egtved Allé med flere indkørende end 

udkørende ved Vejlevej på døgnniveau. Denne asymmetri må forventes at for-

svinde, hvis udkørsel til Egtved Allé tillades. 

En konsekvens heraf vil være, at der flyttes ca. 2.300 køretøjer/døgn af den nu-

værende trafik fra Kolding Storcenter fra Skovvangen til Egtved Allé. Fordelingen 

af storcentertrafikken mellem Egtved Allé og Skovvangen beregnes dermed æn-

dre sig fra 30/70 til 40/60. 

De 2.600 køretøjer pr døgn, som udbygningen af Kolding Storcenter beregnes at 

afstedkomme må antages at have samme fordeling. Mertrafikken til Skovvangen 

vil således blive knap 1.600 biler/døgn, mens mertrafikken til Egtved Allé bliver 

ca. 1.000 biler/døgn. 

For Skovvangen betyder løsningen dermed samlet set et lille nettofald i trafikken 

på 700 biler pr døgn, mens der for Egtved Allé beregnes en samlet stigning i tra-

fikken 3.300 biler/døgn. 

Den estimererede timetrafik i krydset Vejlevej/Egtved Allé med udbygningen af 

Kolding Storcenter fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 4 Estimeret biltrafik i spidstimen i krydset Vejlevej/Egtved Allé ved fuld ud-

bygning og mulighed for udkørsel til Egtved Allé. 

En kapacitetsberegning viser, at der med den nuværende indretning af krydset 

vil være en høj belastning af flere af de indkørende spor med lange kødannelser 

til følge i eftermiddagsspidstimen. Normalt tilstræbes det, at belastningsgraden 
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(B) i krydsets tilfarter kan holdes lavere end 0,85 – svarende til 85% udnyttelse 

af den maksimale kapacitet – men for flere strømme viser beregningen en be-

lastningsgrad over 0,9 og for et enkelt spor >1 – altså en overbelastning. 

Når belastningsgraden bliver høj øges følsomheden i krydset markant, og selv 

små hændelser kan derfor resultere i lange køer. 

 

Figur 5 Resultat af DanKap beregning for krydset Vejlevej/Egtved Allé i eftermid-

dagsspidstimen med udbygning af Kolding Storcenter. 

Det vil derfor være nødvendigt at øge kapaciteten i krydset Egtved Allé/Vejlevej. 

Dette kan ske ved etablering af dobbelte ligeudspor på Vejlevej suppleret med 

fuld kanalisering af krydsets sidegrene.  

Med de dobbelte ligeudspor bør venstresvingende trafik på Vejlevej af trafiksik-

kerhedsmæssige årsager separatreguleres. Indretningen svarer i store træk til 

det, der er angivet i tidligere notat fra NC Trafik (se figur 6) idet der dog ikke 

forudsættes separat kanalisering af den venstresvingende trafik på Egtved Allé 

og Egtved Vej. 

 

Figur 6 Indretning af krydset ved Egtved Alle. (Kilde NC Trafik) 

B= Belastningsgraden for køre-
sporet, hvor 1,0 svarer til fuld ud-
nyttelse af sporets maksimale 
kapacitet. Normalt 
vil trafikken kunne afvikles til-
fredsstillende ved belastnings-
grader på op til ca.0,85. 
 
t= den gennemsnitlige forsin-
kelse målt i sekunder pr køretøj 
n5% er 95% fraktilen for køens 
længde, dvs. at køen i 95% af 

spidstimen vil være kortere end 
eller lig den angivne længde målt 
i antal køretøjer. 
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Dette er derfor forudsat som grundlag for nedenstående kapacitetsberegning. 

 

Figur 7 Resultat af DanKap beregning for krydset Vejlevej/Egtved Allé i eftermid-

dagsspidstimen med udbygning af Kolding Storcenter samt udvidelse af 

krydset Vejlevej/Egtved Allé. 

Kapacitetsberegningen viser, at det med den skitserede udbygning af krydset vil 

være muligt at opnå en tilfredsstillende afvikling af trafikken i krydset, og der vil 

med løsningen være rum for en forsat generel vækst i trafikken ad Vejlevej.  

4.3 Udbygning vest for Vejlevej 

I tabel 2 er vist en oversigt over mulige funktioner i centerområdet vest for Vej-

levej (indeholdt i et tidligere forslag for området fra juni 2017). 

Anvendelse Areal 

m² 

Turrate 

[bilture pr 

100 m²] 

Trafik 

[biler/døgn] 

Spidstime-

trafik 

[%] 

Trafik 

[biler/time] 

Bauhaus 12.500 20,01) 2.500 10 250 

Dagligvarer 1.500 - 1.400 14 200 

Udvalgsvarer 13.000 28,42) 3.700 10 370 

Tank 250 - 800 10 80 

Fastfood 1.250 - 1.200 8 100 

Total   9.600  1.000 
1) Baseret på notat fra NC trafik 

2) Baseret på Miljøstyrelsen turrater 

Tabel 2 Forudsat indhold i udviklingsområde jf analyse i 2017 

Da der må påregnes kørsel mellem de forskellige funktioner i området vil kun en 

del af trafikken være ekstern trafik, som påvirker det omkringliggende vejnet. 

Hvis det forenklet antages, at den eksterne trafik svarer til forholdet mellem to-

taltrafikken baseret på "almindelige turrater" og "reducerede turrater" jf. tabel 

1, vil den eksterne trafik udgøre 85% af den samlede turproduktion eller i alt 

850 bilture/time for centerområdet vest for Vejlevej. 

B= Belastningsgraden for køre-
sporet, hvor 1,0 svarer til fuld ud-
nyttelse af sporets maksimale 
kapacitet. Normalt 
vil trafikken kunne afvikles til-
fredsstillende ved belastnings-
grader på op til ca.0,85. 
 
t= den gennemsnitlige forsin-
kelse målt i sekunder pr køretøj 

n5% er 95% fraktilen for køens 
længde, dvs. at køen i 95% af 
spidstimen vil være kortere end 
eller lig den angivne længde målt 
i antal køretøjer. 
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Figur 8 Udformning af det nye kryds på Vejlevej 

En del af trafikken til centerområdet vest for Vejlevej vil være trafik, som i for-

vejen færdes ad Vejlevej, som slår et slag inden om centerområdet. Med det 

massive udbud af centerfunktioner i området skønnes det, at 60% af trafikken 

er ny trafik, mens 40 % af trafikken er eksisterende trafik der omlejres. 

Med dette udgangspunkt er der lavet et skøn over spidstimetrafikken i krydset, 

som fremgår af figur 9. 

 

Figur 9 Estimeret timetrafik i signalreguleret T-kryds ved fuld udbygning af center-

området. 

Der er foretaget en kapacitetsberegning for krydset, hvor der er forudsat føl-

gende signalprogram: 

1 Ligeudkørende Vejlevej S, venstresvingende fra Vejlevej S og højresving-

ende fra center 

2 Ligeudkørende Vejlevej, begge retninger samt højresving fra Vejlevej N 

3 Venstre og højresvingende center 
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Figur 10 Resultat af kapacitetsberegningen 

Med disse forudsætninger vurderes det at være muligt at opnå en tilfredsstil-

lende afvikling af trafikken i krydset.  

Udbygningen vil medføre en stigende trafik på Vejlevej nord for projektområde, 

hvilket vil øge belastningen i krydset ved Egtved Allé ud over det forudsatte i fi-

gur 2. Stigningen vil være 95 køretøjer/retning i timen. 

Der er derfor foretaget en supplerende beregning for krydset ved Egtved Allé, 

hvor denne mertrafik er tillagt med en fordeling, svarende til den beregnede tra-

fik i figur 2. Den samlede trafik fremgår af nedenstående. 

 

Figur 11 Estimeret trafik i krydset Vejlevej/Egtved Allé ved udbygning af begge cen-

terområder øst og vest for Vejlevej. 

Kapacitetsberegningen viser, at krydset ved Egtved Allé med den skitserede ud-

bygning vil være tilstrækkelig robust til at håndtere denne vækst. 

B= Belastningsgraden for køre-
sporet, hvor 1,0 svarer til fuld ud-
nyttelse af sporets maksimale 
kapacitet. Normalt 

vil trafikken kunne afvikles til-
fredsstillende ved belastnings-
grader på op til ca.0,85. 
 
t= den gennemsnitlige forsin-
kelse målt i sekunder pr køretøj 
n5% er 95% fraktilen for køens 
længde, dvs. at køen i 95% af 
spidstimen vil være kortere end 
eller lig den angivne længde målt 
i antal køretøjer. 
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Figur 12 Kapacitetsberegning for krydset Vejlevej/Egtved Allé ved samlet udbygning 

af centerområderne øst og vest for Vejlevej. 

5 Kumulative virkninger 

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes der ikke at være umiddel-

bart forestående planer eller projekter, som vil have en kumulativ effekt på tra-

fikken i området. 

6 Samlet vurdering 

Ændring af planstatus og udvidelsen af den samlede ramme for bebyggelse i 

området omkring Kolding Storcenter vil medføre en forøgelse af trafikken i et 

område, hvor flere kryds kapacitetsmæssigt er udfordrede. For at opnå en til-

fredsstillende afvikling af trafikken, må der derfor forudses et behov for kryds-

ændringer. 

Det vurderes, at en løsning, hvor der fra Kolding Storcenter åbnes mulighed for 

udkørsel til Egtved Allé fra den østlige adgang til centerområdet kombineret med 

en udbygning af krydset ved Egtved Allé vil kunne tilvejebringe den fornødne 

kapacitet og samtidig bidrage til, at udbygningen ikke øger trafikbelastningen 

ved Skovvangen. Udvikler/bygherre har i denne sammenhæng mulighed for at 

opfordre kommunen til at indgå en frivillig udbygningsaftale vedrørende realise-

ring af de nødvendige anlæg. Denne skal så i givet fald offentliggøres sammen 

med plangrundlaget. 

For området vest for Vejlevej beregnes det etablerede signalregulerede kryds at 

kunne håndtere den forudsatte trafikvækst tilfredsstillende. 

B= Belastningsgraden for køre-
sporet, hvor 1,0 svarer til fuld ud-
nyttelse af sporets maksimale 
kapacitet. Normalt 

vil trafikken kunne afvikles til-
fredsstillende ved belastnings-
grader på op til ca.0,85. 
 
t= den gennemsnitlige forsin-
kelse målt i sekunder pr køretøj 
n5% er 95% fraktilen for køens 
længde, dvs. at køen i 95% af 
spidstimen vil være kortere end 
eller lig den angivne længde målt 
i antal køretøjer. 
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By - og Udv iklingsf orvaltningen  
Plan  
Ny torv  11 
6000 Kolding 
kolding.dk 
 

 
Lene Ohlmann 

79 79 13 21 
leoh@kolding.dk 

Udsendelsesbrev  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 9 
Byrådet vedtog den 26. marts 2019 følgende plan endeligt: 

• Tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 – udvidelse af aflastningsområdet 
 
Fra den 3. april 2019 kan den endeligt vedtagne plan ses på www.kolding.dk/plansager og på By- og 
Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. 
 
Du kan se referatet fra den politiske behandling ved at følge dette link: 
Referat 26. marts 2019 https://www.kolding.dk /first-agenda/byraadet/dagsorden-26-marts-
2019#4d95d6f209921049a3c301f8354b541269fbb0e2 
 
Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og § 31 om offentliggørelse. 
 
Du kan se yderligere oplysninger om ændringer i forhold til det fremlagte planforslag, retsvirkninger samt 
klagevejledning i annoncen på næste side. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på 
leoh@kolding.dk eller 79 79 13 21.  
 
Venlig hilsen 
 
Lene Ohlmann 
Arkitekt 
  

https://www.kolding.dk/
http://www.kolding.dk/plansager
https://www.kolding.dk/first-agenda/byraadet/dagsorden-26-marts-2019#4d95d6f209921049a3c301f8354b541269fbb0e2
https://www.kolding.dk/first-agenda/byraadet/dagsorden-26-marts-2019#4d95d6f209921049a3c301f8354b541269fbb0e2
mailto:leoh@kolding.dk
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Side 2 

Endelig vedtagelse af tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 –
udvidelse af aflastningsområdet 

Kort beskrivelse af planen 
 

 
Luftfoto med afgrænsningen af aflastningsområdet efter udvidelsen 
 
Byrådet har den 26. marts 2019 endeligt vedtaget tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 – udvidelse af 
aflastningsområdet. Offentliggørelse af planen sker i henhold til planlovens § 30 og § 31.  
 
Planområdet ligger omkring Vejlevej ved Kolding Storcenter i det nordlige Kolding. 
 
Kommuneplantillæggets formål er: 

• At skabe grundlag for en udvidelse af aflastningsområdet geografisk. 
• At inddrage eksisterende butikker på Skovvangen og Albuen i aflastningsområdet. 
• At øge arealrammen til ny detailhandel i det samlede aflastningsområde med 30.000 m² 

 
Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 5. december 2018, på følgende 
punkter  

• I retningslinje og rammebestemmelser tilføjes maksimale butiksstørrelser. 
• Der tilføjes et afsnit i redegørelsen om international naturbeskyttelse og bilag IV-arter. 
• Der tilføjes en faktaboks med beskrivelse af Energinets 150 kV luftledning og sikkerhedsafstande.  

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger. 
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Side 3 

I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver, hvordan 
planens realisering forventes at påvirke miljøet. Miljørapporten er vedlagt planen som bilag. 

Retsvirkninger 
Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller 
ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens 
rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med 
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3. 

Klagevejledning 

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

• lovkrav til planens indhold, 
• lovkrav til miljørapportens indhold, 
• lovkrav til procedurer, 
• lovkrav til offentliggørelse. 

Hvem kan klage? 
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel 
interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? 
Planklagenævnet. 

Hvordan klager man? 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal 
du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- 
og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan 
fritages. 

Hvad er klagefristen? 
Klagefristen er den 1. maj 2019, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen. 

Hvad er lovgrundlaget? 
Planloven og miljøvurderingsloven. 

Hvad koster det at klage? 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og 
reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på 
www.naevneneshus.dk. 

Søgsmålsfrist: 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
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