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Bestemmelser

I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere
ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
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§1 Lokalplanens formål  

 

1.1  

at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tætlav og åbenlav
boligbebyggelse.
at udlægge et mindre område til offentlige formål, som faciliteter til Rødding
Centret
at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets bebyggelse
at fastsætte bestemmelser for beplantning og bevaring af eksisterende
beplantning.
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§2 Afgrænsning og zonestatus  

 

2.1 Afgrænsning  

Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1, og omfatter matr.nr. 390 og matr.nr. 731,
Rødding ejerlav, Rødding, samt alle delnumre som, efter godkendelsen af lokalplan 280,
fremkommer ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel i lokalplanområdet.

2.2 Zonestatus  

Området ligger i byzone, og skal forblive i byzone.

2.3 Delområder  

Lokalplanområdet opdeles i fire delområder, som vist på bilag 2.
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§3 Anvendelse  

 

3.1  

Lokalplanområdet opdeles i fire delområder, som vist på bilag 2.

3.2  

Delområde 1 må kun anvendes til boligformål i form af åben/lav boligbebyggelse.

3.3  

Delområde 2 må kun anvendes til boligformål i form af åben/lav boligbebyggelse samt til
grønt område med sø.

3.4  

Delområde 3 må kun anvendes til boligformål, i form af tæt/lav eller åben/lav
boligbebyggelse, samt til grønt område med regnvandsbassin.

3.5  

Delområde 4 må anvendes til grønt område, og til offentligt formål i form af faciliteter i
tilknytning til Rødding Centret.

3.6  

Delområde 4 må ikke bebygges. Et byggeprojekt kan kun gennemføres efter udarbejdelse
af en ny lokalplan for delområde 4.

Der tillades opført lege- og motionsredskaber, cykelskure eller lignende, med et areal på i

alt højest 100 m2.

Der må anlægges parkeringspladser eller arealer til udendørs sportsaktiviteter i
tilknytning til Rødding Centret.
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§4 Udstykning  

 

4.1  

I delområde 1 må grunde ikke udstykkes med en størrelse mindre end 750 m2.

4.2  

I delområde 2 må grunde ikke udstykkes med en størrelse mindre end 950 m2. Grundes skel
mod syd skal holde en afstand af mindst 5 meter til lokalplanens sydlige afgrænsning, som
vist på bilag 2.

4.3  

I delområde 3 må grunde ikke udstykkes med en størrelse mindre end 300 m2.

4.4  

Udstykning indenfor delområde 1 og 2 skal som hovedregel ske efter principperne vist på
bilag 2.
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§5 Vej, sti og parkeringsforhold  

 

5.1  

Vejadgang til området skal ske fra Gl. Hygumvej.

5.2  

I delområde 1 og 2 skal der etableres 2 parkeringspladser pr. bolig.

5.3  

I delområde 3 skal der etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

5.4  

Vejenes forløb skal etableres i overensstemmelse med de på bilag 2 vist overordnede
principper. Vejudlæg skal have en bredde af mindst 9 meter.

5.5  

Vejarealernes belægning og beplantning skal udføres så den har sammenhæng med, og
supplerer de grønne fællesarealer mellem husene, og sikrer færdsel for bløde trafikanter.

5.6  

Der udlægges en sti i lokalplanområdet, som vist på bilag 2. Stien forbindes med den
eksisterende banesti øst for lokalplanområdet.
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§6 Bebyggelsens omfang og placering  

 

6.1  

Ejendomme i delområde 1 og 2 må ikke have en bebyggelsesprocent højere end 30.

6.2  

Ejendomme i delområde 3 må ikke have en bebyggelsesprocent højere end 40.

6.3  

Bygninger i delområde 1 og 2 må ikke opføres i mere end én etage og ikke højere end 8,5
meter.

6.4  

Bygninger i delområde 3 må ikke opføres i mere end to etager og ikke højere end 8,5 meter.

6.5  

I delområde 4 må der ikke opsættes lysmaster og lignende med en højde, der overstiger 5
meter.

Lokalplan 280 (Vedtaget)

7



§7 Bebyggelsens ydre fremtræden  

 

7.1  

Tage skal udføres som sadeltage, tage med ensidig taghældning eller som flade tage.

7.2  

Udvendige bygningssider må kun fremtræde i materialernes naturfarve eller i farverne
hvid, sort eller blandinger heraf.

Til døre, vinduesrammer o. lign. mindre bygningsdele må dog også anvendes andre farver.

7.3  

Bebyggelse, der udføres i træ, må ikke udformes som bjælkehuse med knudesamlinger og
lignende.

7.4  

Til udvendige bygningssider – herunder tagflader, skorstene, aftrækskanaler, tekniske
anlæg m.m. - må der ikke anvendes blanke og reflekterende materialer med en glansværdi
højere end 25.

Note:
Solenergianlæg kan opsættes, se § 8.1

7.5  

Ved mindre virksomhed fra egen bolig kan der, ud over almindeligt navne- og nummerskilt,
monteres et skilt på højst 1 m² eller et skilt i form af løse bogstaver med en bogstavhøjde
på højst 25 cm. Skiltet skal monteres på dør/facade og markere indgangen.

Der er desuden mulighed for at opsætte ét fritstående skilt på terræn på egen grund.
Skiltet må højst være 90 cm over terræn og have en skilteflade på højst 0,25 m².

7.6  

Belysning på bebyggelse skal være dæmpet og op- og/eller nedadrettet.
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§8 Tekniske anlæg  

 

8.1  

Solenergianlæg kan opsættes på bebyggelse under følgende betingelser:

- At anlæg indpasses i bygningens arkitektur og om muligt indbygges i
bygningskonstruktionen.

- At anlæg på saddeltage eller tage med ensidig taghældning ligger plant med tagflade.

- At anlæg på flade tage ikke udføres med større hældning end 25 grader.

- At anlæg udføres med sorte eller mørkegrå rammer og paneler.

- At anlæg er antirefleksbehandlede.

8.2  

El-ledninger må kun etableres eller omlægges i form af jordkabler.

8.3  

Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, veje, stier og
fællesarealer.

8.4  

I delområde 4 må ikke opsættes lysmaster og lignende med en højde større end 5 meter.
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§9 Ubebyggede arealer  

 

9.1  

Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til nærmere
fastsat niveauplan.

9.2  

Fællesområder indrettes i lommer i forbindelse med boligveje på ankomstsiden af
byggegrunde. Der kan desuden etableres lege- og aktivitetsområder i fællesarealer.

9.3  

Der skal etableres et regnvandsbassin, som vist på bilag 3.

Søer, regnvandsbassiner og vandløb skal tilpasses landskabsformerne og bør så vidt
muligt anlægges med et varieret forløb. Opgravet materiale skal planeres ud, således at
der ikke fremkommer volde eller lignende omkring søer og regnvandsbassiner.

Søer og regnvandsbassiner skal anlægges uden øer og anlægges med jævnt skrånende
bund og bredder. Hældningen skal være varierende og må ikke være stejlere end 1:3.

9.4  

Sø i delområde 2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og tilstanden af søen må derfor
ikke ændres uden tilladelse fra Vejen Kommune.

9.5  

Bevaringsværdig beplantning, markeret på bilag 2, må ikke fældes, fjernes eller beskæres
ud over, hvad der er nødvendigt i forbindelse med almindelig pleje og foryngelse.
Vækstvilkårene skal sikres i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder.

9.6  

Det levende hegn langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning er en del af den
bevaringsværdige beplantning. Hegnet skal bevare sin nuværende højde og bredde.
Hegnet må plejes ved almindelig beskæring og foryngelse.
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§10 Miljøbeskyttelse  

 

10.1  

Der må inden for området ikke foregå aktiviteter som skaber støj-, lugt- eller støvgener for
de i området værende boliger og omliggende boligområder, med mere end de i henhold til
miljøloven fastsatte vejledende grænseværdier i områder forbeholdt boligbebyggelse.
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§11 Grundejerforening  

 

11.1  

Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af parceller
inden for lokalplanens område.

11.2  

Grundejerforeningen skal senest oprettes når byrådet kræver det. Indkaldelse til
orienterende grundejerforening sker på byrådets foranstaltning. På mødet vælges en
arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af
stiftende generalforsamling.

11.3  

Efter en af byrådet godkendt vedligeholdelsesplan skal grundejerforeningen forestå drift og
vedligeholdelse af fælles opholdsarealer, rabatter, grønne områder, interne stier m.v.

11.4  

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen
henlægges til foreningen.

11.5  

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, som
fælles friarealer, interne stier m.v.

11.6  

Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet opdele foreningen i to eller flere
selvstændige foreninger eller lade sig sammenlægge med andre grundejerforeninger fra
til grænsede områder.

11.7  

Grundejerforeningens vedtægter og bestemmelser skal godkendes af byrådet.
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§12 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse  

 

12.1  

Før ny bebyggelse tages i brug

skal den være tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
skal de i § 5 nævnte veje og parkeringsarealer være etablerede.
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§13 Ophævelse af lokalplaner og servitutter  

Ingen bestemmelser.
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§14 Retsvirkninger af den vedtagne lokalplan  

 

 

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der
er omfattet af planen ifølge Planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Byrådet kan forbyde, at en bebyggelse nedrives, samt at der foretages større
byggearbejder. Såfremt Byrådet udsteder et sådan forbud, kan ejeren i henhold til
Planlovens § 49 forlange, at kommunen overtager ejendommen mod erstatning. Dog kun
hvis ejendommens udnyttelse væsentligt forringes af forbudet, set i forhold til en lignende
ejendom uden nævnte nedrivningsforbud / byggeforbud.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen
medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i
planen.

Byrådet kan i henhold til Planlovens § 19 meddele dispensation til mindre lempelser af
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter
af det område, der søges skabt ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en
ny lokalplan.

I henhold til § 47 i Planloven, kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller
rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen,
fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er i henhold til § 24 i lov om planlægning vedtaget af Vejen Byråd den 28. juni 2016
til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Lokalplanen er i henhold til § 27 i lov om planlægning vedtaget endeligt af Vejen Byråd den 7.
februar 2017.

På Byrådets vegne

Egon Fræhr    /    Ole Slot
borgmester        kommunaldirektør
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Offentlig bekendtgørelse

Forslaget er i henhold til § 24 i lov om planlægning offentlig bekendtgjort den 14. juli 2016.

Lokalplanen er i henhold til § 30 i lov om planlægning offentlig bekendtgjort den 27. marts
2017.
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Redegørelse

Med en lokalplan skal der følge en redegørelse for forholdet til den øvrige planlægning for
området, samt en kortfattet beskrivelse af planens indhold og retsvirkninger. Sammen med
bestemmelserne og kortbilagene danner redegørelsen grundlag for lokalplanens
administration og realisering.

 

Hovedformålet med redegørelsen er, at der på en let forståelig måde gøres rede for, hvad
lokalplanen går ud på.
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Planens beliggenhed

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Rødding. Mod vest og syd grænser
lokalplanområder op til åbne marker, mod øst grænser området op til Rødding Centrets
boldbaner. Mod nord findes delvis bymæssig bebyggelse.

Området omfatter et areal på ca. 4,8 ha og er angivet med en orange streg på kortet.
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Baggrund og formål

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Vejen Kommunes opkøb af det tidligere Rødding
Slagteri. Området blev i forbindelse med revisionen af kommuneplanen i 2013 udlagt ilt
boligformål. Denne lokalplan er en udmøntning af kommuneplanen.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af blandede boligformer på den
tidligere slagterigrund i Rødding. Det er tanken, at området skal rumme både åbenlav og
tætlav boligbebyggelse, og dermed give mulighed for at skabe et område, som appellerer til
flere forskellige målgrupper.
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Eksisterende forhold

Ejendomme og ejerforhold
Lokalplanen omfatter matr. nr. 390 og 731 af Rødding Ejerlav, Rødding.

Ejendommene er kommunalt ejede ved lokalplanens vedtagelse.

Zoneforhold
Området ligger i byzone.

Anvendelse
Området har tidligere været anvendt som slagteri, med en del bebyggelse. Bebyggelsen er
senere nedrevet, og området henligger nu i græs, uden anvendelse. I den sydligste del af
området er for år tilbage anlagt en fodboldbane, men denne anvendes ikke længere på grund
af utilstrækkelig dræning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landbrugspligt

Matr.nr. 390 og 731, Rødding Ejerlav, Rødding er ikke pålagt landbrugspligt i følge
landbrugsloven.

 Natur og landskab

Landskab
Lokalplanområdet ligger i udkanten af Rødding, grænsende op mod åbne marker.

Terræn og beplantning
Området er relativt fladt, uden særlige terrænmæssige karakteristika. Mod syd afgrænses
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området af et levende hegn, med markante enkeltstående egetræer. Langs
adgangsvejen findes en række fuldkronede bøgetræer, og den nordligste del af område har
spredte enkeltstående træer, heriblandt et meget stort egetræ.

Vandløb og søer
I forbindelse med nedrivningen af den tidligere slagteribebyggelse opstod spontant en sø
langs områdets østlige afgrænsning.

 Bebyggelse, trafikale forhold og omgivelser

Bebyggelse og anlæg
Den tidligere slagteribebyggelse er nedrevet. Bebyggelsen på ejendommen Søndergyden 25
vil blive nedrevet inden byggemodning af området. Den anlagte fodboldbane vil blive fjernet.

 

Trafikale forhold
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gl Hygumvej.

 

Omgivelser
Mod syd og vest grænser området op til åbne marker, mod øst støder lokalplanområdet op
mod Rødding Centrets arealer. Mod nord afgrænses området af Gl Hygumvej med enkelte
boliger nord for vejen. 

 Miljøforhold

Et mindre areal på ca. 5 m2, på matr.nr. 731, er registreret med en jordforurening på
vidensniveau 2.
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Lokalplanens hovedindhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål, med mulighed for både åben/lav
og tæt/lav boligbebyggelse. Der udlægges desuden et mindre areal til faciliteter for Rødding
Centret.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsen, vej-, sti- og parkeringsarealer,
udendørs belysning, beplantning og opholdsarealer.
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Forhold til anden lovgivning

En vedtaget lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning. Den vedtagne lokalplan, kan
forudsætte dispensation eller tilladelse efter anden lovgivning.
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Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelseslovens §19, kirkebyggelinje.

Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinje fra Rødding Kirke.
Kirkebyggelinjen betyder, at alt byggeri skal holdes under 8,5 meter i højden. Lokalplanen
giver ikke mulighed for byggei på den del, af lokalplanområdet, der er omfattet af
kirkebyggelinjen.
 

 

Naturbeskyttelsesloven
Inden for lokalplanområdet er der registreret en mindre sø, som er beskyttet efter
naturbeskyttelsesloven. Af lovens § 3 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i
tilstanden af søer, heder, moser og lignende, samt ferske enge og overdrev. Kommunen kan
dog give dispensation til naturforbedrende oprensninger og lignende.

Vandløbsloven
Der er i lokalplanområdet ikke registreret vandløb eller lignende omfattet af vandløbsloven.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Det nærmeste Natura 2000-område er  nr. 91, Kongeåen, der ligger ca.7,7 km nord for
lokalplanområdet. Vejen Kommune har inddraget nuværende tilgængelig viden om natur- og
miljøtilstanden i Natura 2000-området og vurderer, at en virkeliggørelse af lokalplanen ikke vil
påvirke Natura 2000-området både på grund af afstanden til området og på grund af aktiviteten
i lokalplanområdet.

Beskyttelse af sjældne og truede dyr og planter
En række sjældne og truede dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivet, kan have
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted indenfor eller i umiddelbar
nærhed af lokalplanens afgrænsning.

Vejen Kommune vurderer, at realisering af planen ikke vil medføre en negativ påvirkning af
sjældne og truede dyr og planter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og
jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle
bygninger eller fældes store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med
andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med realisering af planen, der kan være til
skade for de sjældne og truede arter, jf. Habitatbekendtgørelsen.

Lokalplan 280 (Vedtaget)

25



Beskyttede diger og fortidsminder

Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret diger eller fortidsminder omfattet af
museumslovens §§ 29a, 29e og 29f.
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Fredninger og bevaringsværdige bygninger

 

Fredningskendelser
Indenfor lokalplanområdet er der ikke fundet nogen fredningskendelser.

Fredede og bevaringsværdige bygninger
Indenfor lokalplanområdet er der ingen fredede eller bevaringsværdig bygninger.
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Drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til
almene vandværker. Grundvandet vil således være beskyttet af den generelle miljøregulering.
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Arkæologiske undersøgelser

Uventede fund af fortidsminder kan stoppe et anlægsarbejde, og Museet på Sønderskov bør
derfor anmodes om en udtalelse inden der foretages større jordarbejder. Hvis museet
vurderer, at der er risiko for at ødelægge væsentlige fortidsminder, skal sagen forelægges
Kulturministeriet. Det er Kulturministeriet, der beslutter om anlægsarbejdet kan fortsætte.
Museet skal samtidig oplyse, om det vil være nødvendigt at foretage en arkæologisk
undersøgelse.

Museet afholder udgifterne til mindre forundersøgelser. Ved større undersøgelser afholdes
udgifterne af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

Når museet har oplyst, at et jordarbejde ikke vil indebære en risiko for fortidsminder, undgår
bygherre at betale for en arkæologisk undersøgelse, såfremt der alligevel findes uventede
spor af fortidsminder.
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Servitutter

Der kan findes tinglyste servitutter i området, der kunne have betydning for bygge- og
anlægsarbejder. Man skal derfor være opmærksom på at høre relevante forsyningsselskaber
inden eventuelle jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefonkabler
og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger.
Der kan desuden være servitutter i forbindelse med brugsret af arealer osv.
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Miljøforhold

 

Jordforurening

Lokalplanområdet ligger i byzone. Det betyder, at jord fra hele lokalplanområdet, betragtes
som lettere forurenet jord. Det står i jordforureningsloven.

Alle jordflytninger fra lokalplanområdet skal derfor anmeldes til kommunen senest 4
uger før flytningen. Jorden skal håndteres som lettere forurenet jord, og man har
pligt til at udtage prøver og få prøverne analyseret for forurening, så jorden kan
placeres eller bortskaffes korrekt.

 

En mindre del af matr.nr. 731 er kortlagt efter jordforureningsloven som forurenet (V2) .

 Kortlægningen betyder følgende:

Vejen Kommune skal give tilladelse efter jordforureningsloven, hvis arealet ændrer
anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment
tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund

 

Kommunen vil stille krav om, at ansøger dokumenterer, at projektet er miljø- og
sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Al flytning af jord skal anmeldes til kommunen senest 4 uger i forvejen. Der er pligt til
at udtage prøver og få prøverne analyseret for forurening, så jorden kan placeres
eller bortskaffes korrekt

 

Det er Region Syddanmark, der kortlægger hvilke grunde, der er eller kan være forurenede.
Hvis der foregår eller har foregået forurenende aktiviteter på en grund, bliver den kortlagt på
Vidensniveau 1 (V1 kortlægning).

 

Kommunen skal altid underrettes, hvis det opdages, at jorden på en ejendom er forurenet.
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Forhold til anden planlægning

Lokalplanen indgår i det såkaldte planhieraki under Planloven, hvor underordnede planer for
den fysiske planlægning i Danmark ikke må stride mod overordnede planer.

Det er staten, som skal sikre, at overordnede hensyn varetages i planlægningen ved at
udmelde overordnede retningslinjer for den planlægning, der udføres i kommunerne og
regionerne. 

Det er regionerne der igennem den regionale udviklingsplan, skal sikre en mere overordnet
og strategisk udviklingsplanlægning for regionen ved at fremlægge visioner for natur, miljø,
erhverv, beskæftigelse mv. Derudover udarbejder regionerne en råstofplan der skal sikre
forsyning af sand, grus, sten mv.

Kommunerne bidrager med kommuneplanen til den sammenfattende landsplanlægning. 
Kommuneplanen udgør rammen for de detaljerede lokalplaner og for sagsbehandling efter
Planloven og en række sektorlove. Kommuneplanen er herudover også den sammenfattende
plan for den kommunale udvikling og er således blevet den bærende plantype, der skal sikre
sammenhængen mellem landsplanlægningen og lokalplanlægningen.
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Råstofplan 2012

Der er ikke udpeget områder med råstofinteresser i lokalplanområdet.
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Kommuneplan 2013

Hovedstruktur og retningslinjer
Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med hovedstruktur og retningslinjer i
Kommuneplan 2013 og målsætningen om bosætning i Vejen Kommune.

Rammebestemmelser
I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser for område 4.B.21 er følgende gældende
for lokalplanlægningen inden for området:

Områdets anvendelse
Området er udlagt til boligformål.

Særlige bestemmelser for Kommuneplan 2013
Der åbnes ikke mulighed for placering af boliger, kontorer og lignende, udover boliger og
kontorer, der hører til den enkelte virksomhed.

Bebyggelsens art og anvendelse
Boligformål og offentlige formål såsom daginstitutioner, og ikke genegivende erhvervstyper,
der kan indpasses i området.

Bebyggelsesforhold
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter.
Boligformål og offentlige formål såsom daginstitutioner, og ikke genegivende erhvervstyper,
der kan indpasses i området.

Infrastruktur
2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav, 1½ ved tæt-lav og Individuel vurdering ved
offentlige formål.

Zonestatus
Området er ved planens vedtagelse beliggende i byzone.
Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til byzone

Som det fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser, er lokalplanen generelt i
overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår bebyggelsens art og anvendelse,
bebyggelsesforhold og infrastruktur. Men udlægning af et areal til offentligt formål til
reservation til Rødding Centret er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser for området. Der er derfor udarbejdet et tillæg 20 til kommuneplanen.

 

 Byer

Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinje i Kommuneplan 2013 om
detailplanlægning af boligområder.

 

Detailplanlægningen af boligområder skal ske ud fra en række principper (se
redegørelsen), der skal tilgodese udviklingen af den åbne, grønne storby som et
meget attraktivt bosætningsområde.

 

Redegørelse for retningslinje
Ved planlægning af boligområder skal følgende principper varetages:

1. Bæredygtighed og sundhed

Nye boligområder skal både forebygge og tilpasses klimaforandringer, eksempelvis
ved decentral regnvandshåndtering samt mulighed for jordvarmeanlæg o.l.
Bæredygtighed og sundhed skal tænkes ind i krav til materialevalg.
Etablering af lavenergibyggeri, passivhuse og vedvarende energiforsyning skal
fremmes.
Der skal sikres tilgængelighed for handicappede.
Der skal etableres sammenhængende stisystem for gående og cyklister.
Der skal laves tiltag, som fremmer muligheden for den daglige motion.

2. Principper for boligtyper

Byboliger: Skal primært være etageboliger eller tæt-lave boligbebyggelse
Haveboliger: Skal primært være åben-lav og tæt-lav boliger.
Landsbyboliger: Skal primært være åben-lav eller tæt-lav boliger.
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3. Principper for byomdannelse og fortætning

Byomdannelse og fortætning skal ske med respekt for det eksisterende, omgivende
bymiljø.
Byboliger skal blandes med andre byfunktioner.
Der skal ske en blanding af boligtyper og -størrelser  (ejerbolig, lejebolig og
andelsbolig).
Ved byomdannelse og byfortætning skal der tages højde for ændrede trafik- og
parkeringsbehov.
Byboliger placeres ved rekreative områder som park, havn eller lignende, eller der
etableres nye rekreative områder i forbindelse med etableringen af nye byboliger.
Grønne kiler skal søges fastholdt og sikret som en vigtig del af den overordnede
struktur.
Overfladevand skal som udgangspunkt håndteres lokalt og indgå som elementer i
byplanlægningen.

4. Principper for kvalitet i boligområder.

Der skal stilles krav til boligers arkitektur - materialevalg, farvevalg, udformning og
indpasning i forhold til omgivelserne og landskabet.
Nye bygninger skal være tænkt ind i forhold til nabobebyggelserne.
Arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og kvarterer skal bevares.
Der skal være plads til spektakulære og eksperimenterende byggerier.
Alsidighed i byggeriet.

5. Principper for kvalitet i udenomsarealer.

Der skal stilles krav til omgivelsernes udformning og materialevalg.
Pladser, torve og centrale fodgænger- og gadestrøg skal gives forskellige
funktioner og dermed forskellige identiteter samt lægge op til, at byen gøres levende
døgnet rundt.
Der skal sikres økologiske forbindelser.
Etablering af ny natur skal være et "åndehul" i byen samtidig med, at der skabes
forbindelser mellem byens grønne strøg og det åbne landskab uden for bygrænsen.
Der skal skabes mulighed for etablering af parker til forskellige formål, med både
aktive og stille områder.

De forskellige boligområders anvendelse er udmøntet i kommuneplanens rammer for de
enkelte områder ud fra behovet for de forskellige boligtyper.

Vurdering af lokalplanen i forhold til retningslinjen

Der er i lokalplanen taget hensyn til et bredt udbud af haveboligtyper, som tæt/lav og åben/lav
boligbebyggelse med mulighed for både store og mindre grundstørrelser.

De grønne områder udlægges på adgangssiden af boliggrundene, med stiforbindelse til
eksisterende sti øst for området. Den eksisterende sø indkorporeres i områdets grønne
områder, og der etableres lokal håndtering af regnvand i form af et åbent regnvandsbassin
med naturpræg.

 Det åbne land

Der er ikke udpeget områder med landskabelige eller geologiske interesser i
lokalplanområdet.

 Kultur, turisme og friluftsliv

Kirkeomgivelser

Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af retningslæinje om kirkeomgivelser i
Kommuneplan 2013.

Inden for kirkeomgivelserne må der kun planlægges for og udføres aktiviteter inden
for byggeri, anlæg, råstofgravning m.v., hvis der tages hensyn til kirkernes
landskabelige beliggenhed, samspil med det nære bebyggelsesmiljø eller udsigten
til og fra kirken, og det kan godtgøres, at de beskyttelsesmæssige og
bevaringsmæssige interesser ikke tilsidesættes.

Redegørelse for retningslinje om Kirkeomgivelser
Kirkerne udgør en vigtig kulturhistorisk arv, der rækker mere end 800 år tilbage, og nogle
kirker udgør derfor landets ældste bygninger. Variationer i udformningen af kirkerne afspejler
den tid kirkerne er blevet opført eller ombygget i. Forskellene kan også afspejle det lokale
landskabs muligheder og begrænsninger og dermed fortælle om de vilkår, vores forfædre var
underlagt.

Efter Naturbeskyttelsesloven er der om næsten alle kirker en kirkebyggelinje på 300 meter,
inden for hvilken der ikke må opføres bebyggelse på over 8,5 meter. Ved mange kirker er der
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desuden tinglyst fredninger, for at friholde kirkernes allernærmeste omgivelser for byggeri
m.m.

Retningslinjen for 'kirkeomgivelse' er lavet for at supplere disse bestemmelser, således at
myndighederne kan sikre, at der inden for kirkeomgivelserne ikke foretages indgreb, som kan
virke forstyrrende på kirkernes visuelle indvirkning i landskabet. Kirkeomgivelser er typisk et
større geografisk areal.

"Kirkeomgivelser" rummer både kirkens nære omgivelser og de fjernere omgivelser. Kirkens
nære omgivelser omfatter dels det bebyggede område, hvori kirkebygningen opfattes som det
dominerende bygningselement, og dels ubebyggede områder umiddelbart omkring
kirkeanlægget der er omfattet af kirkeomgivelsesfredning (provst Exner-fredning) eller mindre
ubebyggede områder med en sådan karakter og beliggenhed, at selv begrænsede ændringer
i områdets anvendelse og udformning på afgørende måde kan ændre hele miljøet omkring
kirken. Bebyggelse og tekniske anlæg inden for det bebyggede område i kirkens nære
omgivelser, der udformes eller placeres på en meget dominerende måde, vil kunne forstyrre et
harmonisk helhedsbillede. Ved renovering eller nybyggeri inden for dette bebyggede område i
kirkens næromgivelser skal der ved udformning og placeringen af det enkelte bygningsanlæg
tages hensyn til helhedsvirkningen omkring kirken.

Kirkens fjernere omgivelser er det åbne landskab, hvori kirken opfattes som en markant
bygning. Det er hensigten med udpegning af kirkeomgivelserne, at den del af omgivelserne
der kan betragtes som fjernere omgivelser bevares som et åbent agerdomineret landskab.
Der er tale om en tilkendegivelse af, hvor en egentlig byvækst, skovrejsning, opførelse af
fritliggende bygninger eller særligt høje eller store driftsbygninger skønnes at være uheldig
ud fra hensynet til at bevare en sammenhæng mellem kirkeanlægget og det omgivende
landskab. Såfremt en afvejning af de planlægningsmæssige interesser gør det nødvendigt at
bygge inden for kirkernes fjernomgivelser skal der tages hensyn til kirkernes beliggenhed i
landskabet og udsigten til og fra kirken. Store tekniske anlæg som for eksempel
højspændingsmaster, vindmøller og vejanlæg, bør så vidt muligt undgås inden for
kirkeomgivelserne.

Vurdering af lokalplanen i forhold til retningslinjen

Den del af lokalplanområde, der er omfattet af retningslinjen om kirkeomgivelser ligger
hovedsagelig i delområde 4. Delområde 4 kan ikke bebygges efter denne lokalplan, men
bebyggelse vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for delområdet. I det tilfælde vil der kunne
tages konkrete hensyn til kirkeomgivelserne.

Det vurderes, at lokalplanens konkretet udformning ikke er i strid med retningslinjen om
kirkeomgivelser i Kommuneplan 2013.
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Sektorplaner / forsyningsplaner

Sektorplaner er planer for et bestemt emne. De dækker samtidig et større geografisk område
end for eksempel en lokalplan, typisk hele kommunen.

Varmeforsyningsplan
Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.

Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet vandforsynes fra Rødding Vandforsyning

Spildevandsplan
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2008-2011 med tillæg. Området er udlagt til
separatkloakering.

Klimatilpasningsplan 2014
Det fremgår af klimatilpasningplanen at:

Der må ikke udlægges arealer til en anvendelse, der hindrer tilpasning til
klimaændringer på længere sigt.
Nye byudlæg, etablering af ny bebyggelser eller ændre arealanvendelse i et
oversvømmelsestruet område, som er udpeget jf. EU´s oversvømmelsesdirektiv eller
i kommunens klimatilpasningsplan, kan kun ske hvis nyt byggeri på nye arealer er
klimatilpasset og dermed sikret mod oversvømmelse.
Områder, der som led i kommunernes klimatilpasningsplaner fremover skal kunne
fungere som midlertidige reservoirs eller forsinkelsesbassiner til opmagasinering af
vand, må ikke bebygges.
Ved lokalplanlægning for områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand
håndteres tættest muligt på kilden.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Klimatilpasningsplan 2014.
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Lokalplan(er)

Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af lokalplan.
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Miljøvurdering

For at fastlægge om en plan skal indeholde en miljøvurdering, skal kommunen foretage en
miljøscreening. Screeningen foretages på grundlag af lov nr. 936 af 24. september 2009 om
miljøvurdering af planer og programmer, § 3 pkt. 1, 2 og 3. Miljøscreeningen skal sikre, at
hensyn til menneskets sundhed, naturen, landskabet og vores kulturarv bliver tænkt ind i den
fysiske planlægning. Screeningen skal danne et bedre grundlag for den politiske beslutning. I
Vejen Kommune har vi et særligt fokus på menneskers sundhed og trivsel. Derfor
sundhedskonsekvensscreenes alle lokalplaner som en del af miljøscreeningen.

Screening af Lokalplanforslaget
Lokalplanforslaget er blevet screenet med henblik på at sikre at hensyn til menneskets
sundhed, naturen, landskabet og vores kulturarv bliver tænkt ind i den fysiske planlægning. I
screeningen er lagt særligt vægt på håndtering af regnvand, det lokale dyreliv og
lokalplanområdets forbindelse til det omkringliggende område.

Vurdering:
Der etableres vådområder, både i form af regnvandsbassin og sø, der forbedrer biodiversitet
og håndterer regnvand. Veje anlægges med fokus på bløde trafikanter, hastighed tilpasses.
Der arbejdes med blandede boligformer for at fremme diversitet i befolkningsgrupper i
området. Udearealerne disponeres, så det opnås større tryghed, og opfordrer i højere grad
til fællesskab og ophold.Lokalplanen er forsøgt udarbejdet robust, så der er mulighed for
tilpasning til behov. Lokalplanen er forsøgt udarbejdet robust, så der er mulighed for
tilpasning til behov. Området ligger på kanten af den eksisterende by, og kommer i nogen grad
til at påvirke oplevelsen af byfront og afgrænsning mod landskabet. Den eksisterende sø i
området skal bevares og beskyttes. Nyt regnvandsbassin skal gøres så naturligt som muligt.

Miljøscreeningen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Konklusion
Med baggrund i ovenstående vurderes planen ikke at være omfattet af kravet om
miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på
miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. lovens § 4,
stk. 2.
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Bæredygtighed

Planen er screenet i henhold til Trekantområdets Bæredygtighedsværktøj. Screeningen har til
formål at fremhæve, og deraf realisere, et projekts eller en plans bæredygtige potentialer.

Screening
I screeningen er der blandt andet lagt vægt på den borgerinddragelsesproces, som har
været gennemført forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget, samt på hvordan områdets
nuværende kvaliteter kan inddrages i det kommende byområde.

Vurdering:
Lokalplanforslaget er ikke udarbejdet med bæredygtighed som et formuleret formål. Der er
ikke i planen anvendt særlige tiltag i forhold til bæredygtighed. Der er i planen arbejdet med
udformning og disponering af veje og fællesarealer, på en sådan måde, at der opnås større
kvalitet og højere grad af tryghed i fællesområderne. De grønne områder placeres på
adgangssiden af grundene, hvilket opfordrer til en højere grad af fællesskab i boliglommerne.

Der arbejdes med forskellige grundstørrelser og boligtyper, hvilket fremmer en større
spredning i befolkningsgrupper i området.

Konklusion
Lokalplanen afprøver nogle tanker omkring social bæredygtighed, både i blandingen af
forskellige boligtyper, og i disponeringen af fællesarealer og grønne områder.
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Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Lokalplanens virkeliggørelse kan kræve godkendelse / dispensation fra følgende myndighed:

I henhold til Museumslovens § 24 skal Museet på Sønderskov senest samtidig med,
at der meddeles byggetilladelse eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen
efter naturbeskyttelsesloven, underrettes af Vejen Byråd. Vejen Byråd skal endvidere
underrette museet om modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre
byggearbejder, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af
bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn.

1.
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Tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning

Lokalplanens virkeliggørelse kræver godkendelse / dispensation i forhold til følgende
lovgivning:

I henhold til Vejloven §§ 70 og 71 må der ikke uden tilladelse fra Vejen Byråd
etableres nye overkørsler og tilslutninger af veje og stier til offentlig vej samt ske
ændret benyttelse af eksisterende overkørsler.

1.
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Bilag

Er der uoverensstemmelse mellem lokalplanens tekst og kortbilag, er det teksten der gælder.
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Læsevejledning

Lokalplanens placering i planhierarkiet

I Danmark består planhierarkiet af følgende:

en overordnet planlægning (landsplandirektiv)
en kommunal planlægning (kommuneplan)
en lokal planlægning (lokalplan, temaplan)

Ingen plan må stride mod en overordnet plan.

Lokalplaner skal således udarbejdes i overensstemmelse med såvel kommuneplan og
landsplandirektiv. Om nødvendigt kan der i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes
kommuneplantillæg og søges dispensation fra Landsplandirektiv således, at den overordnede
planlægning bringes i overensstemmelse.

Lokalplanens opbygning

En lokalplan består af:

bestemmelser
redegørelse
et eller flere kortbilag, der supplerer bestemmelserne

Er der uoverensstemmelse mellem lokalplanens tekst og kortbilag, er det teksten der gælder.

I en lokalplan bestemmes typisk, hvordan et område skal udnyttes. Ligeledes fastlægger
lokalplanen bindende bestemmelser om områdets anvendelse, regulering, udformning m.v.

De forhold en lokalplan regulerer involverer ofte mange interesser, og der kan være
uoverensstemmelse mellem f.eks. grundejerens og naboens interesser og kommunens mere
helhedsmæssige interesser. Gennem lokalplanen sikres det, at flest mulige interesser bliver
tilgodeset, eller i hvert fald hørt, inden der bliver truffet beslutning om, hvad der skal ske.

Lokalplanlægningens styrke ligger endvidere i, at det af den endelige vedtagne lokalplan
fremgår, hvad der er tilladt at foretage sig, og hvad der er forbudt. Grundejere og andre
kender råderummet for deres dispositioner, og naboer ved, hvad de kan forvente.

En lokalplan er, i modsætning til kommuneplanen, bindende overfor den enkelte grundejer.
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Klagevejledning  

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en lokalplans endelige vedtagelse klage over retlige
spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt
bekendtgjort.

 

 

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en lokalplans endelige vedtagelse klage over retlige
spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt
bekendtgjort.

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage.

Jævnfør planlovens § 59 kan landsdækkende foreninger og organisationer også klage,
hvis deres hovedformål er at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige
brugerinteresser, inden for arealanvendelsen.

Ønsker du at klage

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen,
som du finder på www.borger.dk, søg efter planklagenævn, det giver et link til
klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er
overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Planklagenævnet ikke har kompetence til at
behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis den, der klager, får helt eller delvis
medhold i klagen. Du kan læse mere på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen

De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via
Klageportalen er f.eks. særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse
samt demens. Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt
udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor
hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet
løsning.

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at
bruge Klageportalen, kan du aflevere din klage til Vejen Kommune. Klagen sendes til
teknik@vejen.dk eller til Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Du skal begrunde din anmodning
om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af
Vejen Kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Vejen Kommune sørger for at
sende din anmodning videre til Planklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om
der foreligger særlige forhold der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen.
Du får besked fra Planklagenævnet om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

 

Retlige spørgsmål omfatter bl.a. spørgsmål om:

Lovlighed eller gyldighed af de trufne
afgørelser.
Overensstemmelse med anden
planlægning.
Overholdelse af almindelige
forvaltningsretlige regler vedrørende
saglige hensyn, ligebehandling,
procedurekrav mv.
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Indkomne kommentarer
På denne side kan du læse de indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som er indkommet via "Din kommentar" i forbindelse med den
offentlige høring
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