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Indledning
Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanens område er beliggende umiddelbart syd for Vester 
Nebel by og har vejadgang fra Elkærholmvej. Området omfatter 
i alt cirka 12 ha. og er et jordbrugsområde, der ligger i land-
zone.

Området er omfattet af planlægningsdistrikt 06 Almind-Viuf og 
Vester Nebel i rammedelen i Kommuneplan 2010-2021. Områ-
det udgør den sydlige del af enkeltområde 0643 Haveboligom-
råde - B1 Vester Nebel Syd.

Baggrund og formål

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af Vester 
Nebel med et boligområde som en sydlig forlængelse af byen. 
Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af 56 boliger i form af 
tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Samtidig er det hensigten at 
sikre områdets naturkvaliteter til gavn for bebyggelsen.

Den eksisterende lavning midt i området skal fastholdes som 
grøn kile. Det eksisterende hegn i lokalplanområdets sydskel 
skal opretholdes og naturkvaliteterne skal sikres og styrkes. 
Hegnet kan derved skærme mod indblik fra omgivelserne til be-
byggelsen og danne en naturlig afgrænsning af byområdet mod 
syd.

Lokalplanområdets placering som en sydlig forlængelse af Vester Nebel.
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Adgangen til området skal ske med vejadgang fra Elkærholm-
vej. 

Lokalplanområdets nordlige del set fra krydset Elkærholmvej og Koldingvej. Til højre ses bebyggelsen ved Bakkedraget. 
Alléen langs Elkærholmvej består af rønnetræer. 
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Bestemmelser

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. 
september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det 
område, der er nævnt i § 2:

§ 1 Formål
Lokalplanens formål er 

• at fastlægge områdets anvendelse til boligformål som åben-
lav og tæt-lav helårsbebyggelse,

• at bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse,
• at bebyggelsen bliver indrettet med to sluttede boliggrupper,
• at bebyggelsens udformning og udseende respekterer områ-

dets landskabelige kvaliteter,
• at området bliver udformet, så der ved placering af bebyg-

gelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold, 
gode opholdsmuligheder og et højt naturindhold,

• at bevare den naturlige slugt og sikre mulighed for højt na-
turindhold i de fælles friarealer,

• at muliggøre indretning af ressourcebesparende anlæg og 
miljømæssige tiltag i området,
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Områdets matrikler V. Nebel By, V. Nebel
0 130 26065 meter

Kortbilag 1 matrikelkort.
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• at værdifulde, levende hegn og beplantning bliver bevaret 
ved sædvanlig pleje og fornyelse.

§ 2 Område (og zonestatus)
2.1 
Lokalplanområdet afgrænses mod vest af skrænt mod Vester 
Nebel Å, mod nord af Elkærholmvej, mod øst af Koldingvej og 
mod syd af det åbne land. Lokalplanområdets afgrænsning er 
vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene med følgende 
matrikelnumre: 6p og 81 V Nebel by, V Nebel Ejerlav og alle 
parceller, der efter den 23. maj 2012 udstykkes fra de nævnte 
ejendomme.

2.2 
Lokalplanens område opdeles i områderne 1a og 1b, 2, 3 og 4, 
som vist på kortbilag 2.

2.3 
Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokal-
plan overføres det under § 2.1 nævnte område fra landzone til 
byzone.

§ 3 Områdets anvendelse
3.1 
Område 1 (1a og 1b) må kun anvendes til boligformål som hel-
årsbeboelse, og bebyggelsen må kun bestå af åben-lav boligbe-
byggelse med tilhørende kollektive anlæg. 
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! ! ! Lokalplanområde

Regnvandsbassin

Område 1a

Område 1b

Område 2

Område 3

Område 4

Cykelsti0 125 25062,5 meter

Kortbilag 2 Områdeinddeling.
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3.2 
Område 2 må kun anvendes til boligformål som helårsbebo-
else, og bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav boligbebyggelse 
med tilhørende kollektive anlæg. 

3.3 
Område 3 må kun anvendes til et naturpræget fælles grønt 
område og skal friholdes for bebyggelse. Dog tillades anlæg af 
regnvandsbassin med tilhørende kloakbygværk. Desuden kan 
anlægges energibesparende fællesanlæg som jordvarmeanlæg.

3.4 
Område 4 må kun anvendes til fælles grønt område samt udvi-
delse af Koldingvej og fælles stier.

3.5 
Inden for lokalplanområdet kan tillades opført kloakbygværk og 
transformerstation til områdets forsyning. Der kan tillades op-
stilling af en varmecentral, men kun midlertidigt, indtil området 
får permanent tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Der tilla-
des ikke opstillet husstands- og småmøller eller antennemaster 
i området.

§ 4 Udstykninger
4.1 
Udstykning inden for områderne 1a og 1b kan kun ske efter ret-
ningslinjerne vist på kortbilag 3. Afstanden til lokalplanområdets 
afgrænsning mod syd skal være mindst 6 meter. 
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Kortbilag 3 Principiel udstykningsplan.
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4.2 
Grundene i område 1a og 1b skal være større end 700 m2 og 
mindre end 1.400 m2 og skal have skellinje mod boligvej læn-
gere end 20 meter. Grundene skal desuden have en skellinje af 
mindst 25 meters længde med en orientering i retning mellem 
syd og vest, som vist på illustration 1.

4.3 
I område 2 skal grunde være større end 400 m2 og have en 
skellinje mod vej på mere end 10 meter.

§ 5 Veje, stier og parkering
5.1 
Veje og stier udlægges som vist på kortbilag 4 med et kurvet 
forløb og kun med retlinjede delstrækninger ved overgangskur-
ver. 

5.2 
Stamvejen fra Elkærholmvej til boligvejene udlægges i mindst 
10 meters bredde inklusive fortov og rabatter. Stamvejen an-
lægges uden mulighed for indkørsler til boliger og befæstes i 
mindst 6,5 meters normalbredde.

5.3 
Boligveje udlægges i mindst 8 meters bredde og befæstes i 
mindst 5,5 meters bredde på dobbeltrettede vejstrækninger og 
3,5 meter på enkeltrettede vejstrækninger i boligsløjferne.

5.4 
Boligvejene anlægges med grønne rabatter og som adgangsvej i 
meget lav hastighedsklasse eller som opholds- og legeområder i 
medfør af færdselsloven.

5.5 
Hovedsti udlægges i 5 meters bredde og befæstes i mindst 2,5 
meters bredde. Stier anlægges med belægning velegnet for kø-
restolsbrugere og gangbesværede og udføres med ledelinjer vel-
egnede for blinde og svagtseende. 

Illustration 1  Planillustration af bestemmelsen i § 4.2 om solorientering af grundene.
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Én af de på kortbilag 4 viste stiforbindelser mod områdets syd-
lige afgrænsning eller til cykelsti langs Koldingvej kan anlægges 
som hovedsti.

5.6 
Naturstierne udlægges i en bredde på 4,5 meter og befæstes i 
en bredde på 2 meter. Naturstierne anlægges i stenmel velegnet 
for kørestolsbrugere og gangbesværede.

5.7 
Der skal udlægges et areal langs Koldingvej til en ny cykelsti. 
Arealet udlægges i en bredde på 3 meter målt fra vejskel.

5.8 
I områderne 1a og 1b skal parkering udlægges som person-
bilparkering med 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. 
Herudover skal der udlægges fælles parkeringsareal svarende til 
mindst 1 parkeringsplads for hver påbegyndt 10 boliger. Fælles 
parkeringsanlæg må ikke være overdækket.

5.9 
I område 2 skal udlægges parkering som samlede arealer, med 
mindst 4 parkeringspladser i hver gruppe. Parkering skal udlæg-
ges som personbilparkering med 1 parkeringsplads pr. bolig. 
Herudover skal der udlægges fælles parkeringsareal med mindst 
4 parkeringspladser for hver påbegyndt 10 boliger. 
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§ 6 Ledningsanlæg
6.1 
El-ledninger må kun fremføres som jordkabler.

6.2 
Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lo-
kalplanområdets forsyning.

6.3 
Bebyggelse skal opføres i en afstand af mindst 2 meter fra midt-
linjen af kloakledninger. 

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 
Tage skal være enten symmetriske saddeltage eller skal udfø-
res med ensidig taghældning på maksimalt 35 grader. Tage kan 
desuden udføres som flade tage.

7.2 
For mindst én af facaderne må sammenskæring mellem yder-
væg og tagflade højst være 3,5 meter.

7.3 
Bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. 

7.4 
Miljøstation til fælles opsamling af genbrugsmaterialer som pa-
pir, glas, metal og lignende skal placeres i tilknytning til områ-
dets fællesarealer, men afskærmes således de ikke er synlige 
fra stamvej og grønne områder. Placering er vist på kortbilag 5. 

7.5 
Område 1a og 1b – åben-lav bebyggelse

7.5.1 
Bebyggelse må kun opføres som åben-lav boliger, med indtil 40 
boliger. Herudover eksisterende bolig på Elkærholmvej 3.

7.5.2 
Garager, carporte, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal 
holdes i en afstand af mindst 2,5 meter til skel.

7.5.3 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ma-
trikel.

7.5.4 
Bygningshøjden må ikke overstige 1 etage med udnyttelig tag-
etage og 8,5 meter. Bebyggelse markeret med stjerne (*) på 
kortbilag 3 må dog ikke mod vej overstige 5,5 meter og fremstå 
i mere end 1 etage.

7.7 
Område 2 –tæt-lav bebyggelse

7.7.1 
Bebyggelse må kun opføres som tæt-lav boliger med indtil 16 
boliger.

Lavenergibebyggelse 
Som et bidrag til udviklingen 
af bæredygtige byer, udlæg-
ges nye lokalplanområder i 
Kolding Kommune til lavener-
gibebyggelse.

Kravet om lavenergibebyg-
gelse gælder de energi-
rammer, der er fastsat i 
bygningsreglementet på tids-
punktet for ansøgningen om 
byggetilladelse. 

Energirammerne omfatter 
det samlede behov for tilført 
energi til opvarmning, venti-
lation, køling og varmt brugs-
vand. 

Skærpede energirammer kan 
opfyldes ved eksempelvis eks-
tra isoleringstykkelse i vægge, 
højisolerede ruder, udnyttelse 
af solindfald, energieffektiv 
ventilation og brug af mate-
rialer med en høj varmekapa-
citet.
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7.7.2 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte 
matrikel.

7.7.3 
Bygningshøjden må ikke overstige 1 etage med udnyttelig tag-
etage og 8,5 meter.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 
Udseende som bjælkehus med udvendige synlige hjørnesamlin-
ger, såkaldt laftebygget, må ikke anvendes.

8.2 
Til tagflader skal anvendes uglaseret tegl, betontegl, tagpap el-
ler skiferbeklædning. 

8.3 
Tagmateriale må højst have en glans, der svarer til malebe-
handlet overflade med glanstrin 14 (halvmat). Ovenlysvinduer 
er undtaget.

8.4 
Ovenlysvinduer må kun udgøre en tiendedel af en tagflades 
areal og sammenlagt kun en trejdedel af en tagflades længde.

8.5 
Solfangere og solceller skal have en antirefleksbehandlet over-
flade, svarende til glanstrin 14 (halvmat).

8.6 
Ombygning og vedligeholdelse af eksisterende bebyggelse på 
Elkærholmvej 3 skal tage udgangspunkt i den eksisterende 
bebyggelses placering på grunden. Udformning i én etage med 
udnyttelig tagetage og tagform som saddeltag skal fastholdes. 

8.7 
Ejendomme skal friholdes for skiltning og reklamering. På de 
ejendomme, hvor der drives erhvervsvirksomhed fra boligen, 
kan opsættes ét skilt på højst A3 størrelse ved indgangen.

§ 9 Ubebyggede arealer
9.1 
Ubebyggede arealer inden for område 1a, 1b og 2, der ikke er 
udstykket til boliger, må kun anvendes til fælles friarealer som 
vej, parkeringsarealer, opholds- og legepladser, beplantet bu-
skads og areal til indsamling af genbrugsmaterialer. 

9.2 
Areal til indsamling af genbrugsmaterialer skal være befæstet 
og afskærmet af levende hegn.

9.3 
For hver påbegyndt 10 parceller skal der i tilknytning til parcel-
lerne udlægges areal til mindst 100 m2 med en mindste bredde 
på 7 meter til ophold og nærlegeplads. Legepladserne skal pla-
ceres inden for eget delområde.

Grønne tage
Et grønt tag er et tag med 
planter som tagbeklædning.

De fleste grønne tage er enten 
beplantet med græs eller sten-
urter.

Grønne tage virker kølende om 
sommeren og holder på var-
men om vinteren.

Taget kan optage store mæng-
der regn- og smeltevand, og 
kan dermed aflaste kloaksy-
stemet.

Et grønt tag kan desuden med-
virke til at sikre bedre levevil-
kår for fugle og insekter. 
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Fælled
Et friareal med ”karakter af 
fælled” er et åbent grønt areal 
med græs, der slås en gang 
om året. Der kan eventu-
elt plantes enkelte buske og 
træer, der dog ikke må domi-
nere området.

9.4 
Arealerne i område 1a og 1b, der ligger mellem udstykningerne 
og område 3, som vist på kortbilag 5, skal tilplantes som bu-
skads med arterne Spirea, Fjeldribs, Surbær og Sargents Æble. 

9.5 
Område 3 udlægges til fælles opholds- og legearealer med ka-
rakter af fælled. Arealerne skal friholdes for byggeri, dog kan 
der etableres legefaciliteter, vandhuller og regnvandsbassin med 
tilhørende kloakbygværk samt adgangsvej. Ligeledes kan der 
etableres anlæg i form af fællesanlæg, som jordvarme- og rod-
zoneanlæg, der i synlighed og udformning er underordnet områ-
dets grønne og rekreative karakter. 

9.6 
Område 4 udlægges til fælles friareal. Området skal beplantes 
med træer og buske med lunde af blandet beplantning eller som 
fritstående træer i mindre grupper. 

9.7 
Der udlægges et areal langs Koldingvej i område 4, til cykelsti.

9.8 
Der udlægges areal på mindst 3.000 m2 til et regnvandsbassin 
med en placering som vist på kortbilag 5. Regnvandsbassinet 
skal anlægges og vedligeholdes som naturpræget. Der skal sik-
res vejadgang til bassinet fra den sydlige boligvej. 

9.9 
Terrænregulering i forbindelse med bebyggelse må højst udgøre 
+/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende erræn. Dog tillades 
regulering i forbindelse med etablering af niveaufri adgang til 
boliger.

9.10 
Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 1 meter 
fra skel mod sti og nabo. Skråningen mod naboskel må have en 
hældning på højst 1:3 (1 meter lodret for hver 3 meter vand-
ret). Der skal være en afrunding på mindst 1 meter målt fra 
facade.

9.11 
Det levende hegn langs lokalplanområdets sydlige skel skal i en 
afstand af 10 meter friholdes for bebyggelse og faste anlæg. 

9.12 
Hegn om ejendomme eller dele af ejendomme skal plantes som 
hæk, mod vej, sti og fællesarealer mindst 30 cm bag skel. Kun 
ved facader tillades fast, ikke gennemsigtigt hegn.

9.13 
Inden for området eller på de enkelte parceller må der ikke 
etableres husstands- eller småmøller, antennemaster til f.eks. 
mobiltelefoni samt synlige sender- og modtagerantenner.

9.14 
Belysningen på veje, stier og pladser må kun udføres som føl-
gende:
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Veje: Belysning udføres med en lyspunkthøjde på mindst 4 me-
ter og højst 5 meter.

Hovedstier: Belysning udføres med en lyspunkthøjde på 
mindst 3 meter og højst 4 meter. 

Øvrige stier: Skal friholdes for belysning.

Belysning skal retningsbestemmes, således at vejbane og sti 
belyses og lysgener for omgivelserne minimeres.

9.15 
Befæstningsgraden må ikke overstige 40% af grundarealet for 
hver enkelt matrikel.

9.16 
Der tillades ikke parkering af lastbiler, campingvogne og an-
hængere. Lystbåd og anhænger med op til 1,8 meters højde til-
lades opstillet på egen grund, såfremt de ikke er synlige fra vej 
og fælles friarealer. 

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse
10.1 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågælden-
de bebyggelse er etableret

• fælles sti- og vejadgang, jf. §§ 5.2, 5.3, 5.5 og 5.6.
• beplantning i område 1 og 4, jf. §§ 9.4 og 9.6
• fælles opholds-, lege- og parkeringsarealer, jf. §§ 5.8, 5.9, 

9.3 og 9.5
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• miljøstation til fælles opsamling af genbrugsmaterialer som 
papir, glas, metal og lignende.

§ 11 Bevaring af bebyggelse
Ingen bestemmelser.

§ 12 Ophævelse af lokalplan
Ingen bestemmelser.

§ 13 Grundejerforening
13.1 
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 
samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område, 
med undtagelse af ejendommen matr. nr 6p, med mindre der 
kun findes en ejendom. Grundejerforeningens formål er at eje 
samt drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg.

13.2 
Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage med-
lemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal ef-
ter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestå-
ende grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele 
foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

13.3 
Grundejerforeningen skal oprettes senest når Byrådet kræver 
det. Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening 
skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel 
af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en 
arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til ved-
tægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 
måneder efter mødet.

13.4 
Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de 
vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standard-
vedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens 
vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilfø-
jelser skal også godkendes af Byrådet.

13.5 
Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos med-
lemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de øko-
nomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens 
opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

13.6 
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og 
vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i § 
9. Grundejerforeningen har også pligt til at tage skøde på vej- 
og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offent-
lige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når 
fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være 
etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg over-
går til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. 

Ibrugtagning
En eventuel dispensation 
fra bestemmelserne i § 10 
kan gøres betinget af, at der 
over for kommunen stilles 
sikkerhed for de forventede 
omkostninger ved den senere 
etablering.
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Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i med-
før af lovgivningen henlægges til foreningen.

13.7 
Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske 
interesser.

§ 14 Servitutter
Ingen bestemmelser.
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Vedtagelsespåtegning

Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse. 
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Retsvirkninger
Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af ek-
sisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker 
om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokal-
samfund.

Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- 
og anlægsarbejder og nedrivnin ger skal planlægningsarbejdet 
føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan.

I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser 
for et område, for eksempel om

• anvendelse
• udstykning
• vej- og stiforhold
• placering og udformning af bebyggelse og materialer
• sikring af resultater efter byfornyelse
• bevaring af bygninger
• fællesanlæg

Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændrings-
forslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, in-
den planen kan vedtages endeligt.

Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almin-
delige bebyggelsesre gulerende bestemmelser i byggeloven.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-
domme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun 
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstem melse med 
planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fort-
sætte som hidtil. Lokalpla nen medfører heller ikke i sig selv 
pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigel-
ser kræver ny lokalplan.

Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over 
ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gen-
nemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med virke-
liggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 
§ 47).

Lokalplanen indeholder i § 2.3 bestemmelser om, at det af 
planen omfattede om råde overføres til byzone/sommerhusom-
råde. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med lokalpla nen, fortrænges af planen, jf. planlo-
vens § 18.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af 
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
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Redegørelse
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet udgør et samlet areal på cirka 11,9 ha og er 
beliggende mellem Koldingvej og Vester Nebel Å og afgrænses 
mod nord af Elkærholmvej med boligbebyggelsen Bakkedraget 
og mod syd af et levende hegn og det åbne land.

Områdets terræn er kendetegnet ved store flader med let ku-
peret terræn og et svagt fald ned mod den vestlige afgræns-
ning af lokalplanområdet. En lavning skyder sig ind i området 
fra ådalen i den midterste del af lokalplanens område. Ter-
rænet ligger i kote 50 – 54 mod øst og er jævnt faldende ned 
mod ådalen ved Vester Nebel Å. Vest for lokalplanområdet fal-
der terrænet kraftigt ned mod ådalens bund som ligger i kote 
27. Ådalens bund er cirka 70 meter bred og åen slynger sig 
mellem de to dalsider. 

Området ligger i landzone og fremstår landbrugsmæssigt dre-
vet. Det er opdelt af levende hegn vinkelret på Koldingvej, og 
der er i nyere tid foretaget yderligere beplantning med levende 
hegn parallelt med Koldingvej. Mod vest er der en kraftig be-
plantning langs Vester Nebel Å. 

I området ligger et mindre husmandssted på adressen Elkær-
holmvej 3, hvorfra lokalplanområdet er udstykket. Husmands-
stedet er nu udstykket med et areal på cirka 3.000 m2. Nord-
vest for området ligger gården Elkærholm midt i ådalen. 

Der findes ingen veje inde i området. Koldingvej mod øst er 
landevej og den vigtigste indfaldsvej til Vester Nebel fra syd. 
Elkærholmvej mod nord har status af bivej. Vejprofilet er smalt 
og flankeret af en allé med røn ned mod gården Elkærholm.

Lokalplanens indhold

Områdets anvendelse

Lokalplanen åbner mulighed for at etablere et nyt boligområde 
med en åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse syd for boligkvar-
teret Bakkedraget.

Veje, stier og parkering

Vejadgang til området sker fra Elkærholmvej, der har en ek-
sisterende udkørsel til Koldingvej. For at skabe en trafiksikker 
adgangsvej etableres en kort stamvej ind til boligvejen. Fra 
stamvejen deler boligvejen sig ud til boligområderne nord og 
syd for lavningen. Boligvejene skal anlægges med et let slyn-
get forløb, for at føre landskabet og topografiens bløde former 
ind i boligområdet.

Nabokvarteret Bakkedraget har en stiforbindelse med udkør-
sel til Elkærholmvej ud for det eksisterende husmandssted på 
Elkærholmvej 3. For at sikre en opkobling på Vester Nebels 
øvrige stinet, sikrer lokalplanen, at der etableres en hovedsti 



22

ind til boligvejen langs område 2. Ligeledes er der mulighed for 
at etablere en hovedstiforbindelse videre mod syd, i forbindelse 
med yderligere byudvikling eller etablering af cykelsti langs Kol-
dingvej.

For at skabe god adgang til de fælles grønne arealer og til sko-
ven mod vest, etableres der desuden et stinet internt i området. 
Stien kobles op på boligvejen i de enkelte lommer og har et 
centralt forløb ned gennem lavningen og ud på Elkærholmvej 
lige før skoven begynder. 

Boligvejene anlægges på de bløde trafikanters præmisser med 
grønne rabatter og beplantninger. Der udføres fælles parke-
ringsarealer i bebyggelsen som supplement til parkering på 
egen grund, så parkering på vejene minimeres.

Bebyggelsens omfang og placering

Området skal i bebygget stand, med friarealer og naturpræg, 
kunne bidrage til afrunding af den sydlige bydel af Vester Nebel 
mod landskabet. Lokalplanen sikrer mulighed for opførelse af 
cirka 56 boliger.

Lokalplanen tillader opførelse af haveboliger med både åben-lav 
eller tæt-lav bebyggelse i grupper omkring en lavning i terræ-
net. Udstykningsplanen skal fastlægges under hensyntagen til 
terrænets forløb, og de enkelte grundes solorientering. 

Lokalplanen stiller krav til at enfamiliehuse skal opføres som 
lavenergibebyggelse. For at kunne udnytte passiv og aktiv sol-
energi giver udstykningsplanen mulighed for optimal placering 
af bygningerne, ved at sikre at alle grunde har mindst én side 
på mindst 25 meter, placeret i retning mellem syd og vest.

Bebyggelsen må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage og 
med en højde af op til 8,5 meter. For parceller med skel mod 
lavningen fastsættes en maksimal bygningshøjde på 5,5 meter 
og maksimalt 1 etage mod vej for at muliggøre udsynet mod 
lavningen fra flere ejendomme og for at understrege lavningen. 
På skrånende parceller kan bebyggelse opføres med forskudte 
planer, så bebyggelsens udformning kan tilpasse sig terrænet 
uden væsentlige reguleringer.

For at sikre de grønne og landskabelige elementer i lokalplan-
området, stiller lokalplanen krav om at al bebyggelse holdes 2,5 
meter fra skel. Hermed vil mellemrummene mellem bebyggelse 
sammen med de grønne kiler mellem boliggrundene skabe luft 
og visuel kontakt til fælles friarealer inden for og landskab uden 
for lokalplanområdet.

Lokalplanen rummer krav om tilpasning til terræn for at værne 
om den eksisterende topografi og på den måde undgå terræn-
regulering til gene for naboejendomme. Sammen med bestem-
melser om placering af bygninger og parkeringsanlæg er det 
med til at sikre hensigtsmæssige bebyggelses- og adgangsfor-
hold.
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Bebyggelsens fremtræden

Ombygning og vedligeholdelse af eksisterende bebyggelse på 
Elkærholmvej 3 skal ske med respekt for den oprindelige byg-
geskik. Lokalplanen angiver, at bla. tagform skal fastholdes som 
saddeltag. Det gøres for fortsat at understrege, at der er tale 
om et traditionelt husmandsted, der skiller sig ud fra de øvrige 
boliger i området. 

Lokalplanen giver ikke mulighed for opsætning af husstands- og 
småmøller, antennemaster eller lignende i området. Der er tale 
om værdifuldt landskab, hvor møller, master og lignende vil 
virke forstyrrende for opfattelsen af landskabet.

Det er muligt at opsætte solfangere og solceller på bygninger i 
lokalplanområdet. Solfangere og solceller skal have en overfla-
de, eller gives en antirefleksbehandling, som mindsker refleksti-
onsgener for omkringboende og forbipasserende. Overfladen 
skal svare til en malerbehandlet overflade med glanstrin 14. Så-
fremt producenter af solceller eller solfangere ikke kan angive 
et glanstrin for produktet, må det bero på en konkret vurdering 
af det enkelte produkt.

Ubebyggede arealer

Lokalplanen friholder en bræmme på mellem 30 meter og 100 
meter mod Vester Nebel Å for bebyggelse. Området indgår i 
et naturpræget areal mellem bebyggelsen og ådalen og skal 
fungere som et fælles friareal, som beboerne kan færdes i og 
have udsigt til. Arealet skal henligge med en åben karakter som 
naturpræget fælled. Lavningen mellem de to boliggrupper ud-
lægges med samme karakter. I bræmmen og i lavningen kan 
der anlægges regnvandsbassiner, pumpestationer og tilhørende 
serviceveje. 

Mellem bebyggelsen og Koldingvej friholdes et cirka 30 meter 
bredt areal til grønt fælles areal. Arealet må anvendes til for-
skellige formål for bebyggelsens beboere og fungerer også som 

Lokalplanområdet set fra Elkærholmvej ind mod lavningen midt i området. Til højre ses beplantning på skråningen ned 
mod Vester Nebel Å. I baggrunden ses hegnsbeplantningen, der udgør lokalplanområdets sydlige afgrænsning.
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en buffer i forhold til den oplevede trafikstøj fra Koldingvej. Der 
kan etableres forskellige legeaktiviteter i området, der skal del-
vist beplantes med grupper af træer som små lunde af eksem-
pelvis frugttræer og fritstående buske og træer.

Beskyttelse af beplantning

Den eksisterende beplantning langs områdets sydlige og vest-
lige afgrænsning skal bevares, og vækstvilkårene være sikret. 
I byggemodningsfasen skal træerne sikres ved passende af-
skærmning, det vil sige, at der som minimum skal opsættes 
hegn ført i krones drypkant indtil byggemodning og byggeri er 
afsluttet.

Affaldshåndtering

Lokalplanen anviser mulighed for placering af miljøstationer til 
indsamling af genbrugsmaterialer som papir og glas. Miljøstatio-
nerne skal placeres, så de er let tilgængelige for flest muligt at 
boligerne i området.

Det påhviler udstykker at vedligeholde og administrere miljøsta-
tion eller affaldsø, indtil en grundejerforening er etableret.

Grundejerforening

I lokalplanområdet skal oprettes en grundejerforening, der skal 
have som formål at drive og vedligeholde fællesarealer og fæl-
lesanlæg.

Lokalplanen bestemmer, at samtlige grundejere, med undta-
gelse af ejerne af ejendommen Elkærholmvej 3, har pligt til at 
være medlem af en grundejerforening. Grundejerforeningen har 
pligt til at drive og vedligeholde de arealer, der i lokalplanen er 
udlagt til fællesarealer og fællesanlæg, herunder vej- og stian-
læg.

En forudsætning er, at grundejerforeningen ejer de pågældende 
fællesarealer og -anlæg. Lokalplanen bestemmer derfor, at 
grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer 
og fællesanlæg.

Lokalplanens forhold til Kommuneplanen

Kommuneplan 2010-2021 
Lokalplanen er i overensstemmelse med alle rammer og ret-
ningslinjer for lokalplanlægningen i Kolding Kommunes Kommu-
neplan 2010-2021.

Rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet ligger inden for Områdeplan 06 Almind-Viuf 
og Vester Nebel. Lokalplanens område er del af rammedelens 
enkeltområde 0643 Vester Nebel Syd.

Retningslinjer
I kommuneplan 2010-2021 er området beliggende i værdifuldt 
landskab, hvorfor ny bebyggelse skal tilpasses landskabet. 
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Området blev udlagt til byudvikling i Regionplan for Vejle Amt, 
hvori det fremgår, at byudvikling kan ske såfremt der tages be-
hørigt hensyn til det værdifulde landskab. Lokalplanen indehol-
der derfor bestemmelser, der mindsker påvirkningen af landska-
bet. Dels skal al bebyggelse have sort eller beplantet grønt tag 
og dels skal bebyggelsens placering og omfang respektere den 
eksisterende slugt midt i området.

Lokalplanens forhold til øvrig 
planlægning for området

Eksisterende lokalplaner
Området er ikke tidligere lokalplanlagt. Umiddelbart nord for El-
kærholmvej ligger boligområdet Bakkedraget, der er omfattet af 
lokalplan BO 8.4.2 Boligområde i Vester Nebel.

Overordnet planlægning

Jordbrugsinteresser 

Med lokalplanen overføres 11,9 ha. fra landzone til byzone. 
Heraf anvendes langt størstedelen af arealet til jordbrugsmæs-
sige formål. Området er udlagt til byudvikling i Kommuneplanen 
og det kommende boligområde ligger i forlængelse af bymæssig 
bebyggelse mod nord.

Der er i lokalplanen taget højde for at området er beliggende 
i værdifuldt landskab, hvorfor den naturlige slugt i området er 
bevaret. Samtidig er der udlagt areal til et regnvandsbassin til 
forsinkelse og nedsivning af overfladevand fra området. Herved 
falder udnyttelsesgraden af området i forhold til hvor mange bo-
liger, der kan opføres.

Det eksisterende husmandssted på Elkærholmvej bevares som 
særkilt ejendom på ca 0,3 ha. Samlet gives mulighed for, at 
der i lokalplanens område kan blive i alt 57 boliger, svarende til 
knapt 5 boliger pr. ha. 

Vand- og naturplaner

Lokalplanområdet set mod sydvest fra Koldingvej. 
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Lokalplanens område ligger i Regionplan 2005 - 2017 for Vejle 
amt i område med drikkevandsinteresse (OD) uden for Vester 
Nebel Vandværks indvindingsopland.

Sektorplaner 

Spildevandsplan
Lokalplanområdet er medtaget i den nye spildevandsplan, der 
blev vedtaget d. 14. maj 2012. Området skal udlægges til se-
parat kloakering og ny bebyggelse skal tilsluttes kloaksystemet 
tilhørende Kolding Spildevand A/S.

Der udlægges areal på mindst 3.000 m2 til et regnvandsbassin 
i den sydvestlige del af området. Bassinet skal kunne rumme 
mindst 1.200 m3. Da bassinet skal ligge i de naturprægede 
arealer mellem bebyggelsen og ådalen, skal det udformes som 
en naturlig sø med brinker. Der sikres vejadgang til bassinet fra 
stien gennem området fra den nordlige boligvej.

Vandforsyning
Lokalplanområdet hører under Vester Nebel Vandværks vandfor-
syning.

Varmeplan
Lokalplanområdet udlægges til kollektiv varmeforsyning.

Illustration 2  Skitse for udbygning af Vester Nebel Syd – fra områdeplan 06 Almind-Viuf og Vester Nebel.
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Da bebyggelsen i området skal leve op til bygningsreglementets 
krav om lavenergibebyggelse, kan der efter varmeforsyningslo-
ven ikke stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. 

Til eventuel behov for supplerende opvarmning, kan der være 
mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af lokalplanområdet i 
henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov-
bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009).

Screeningen viser at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, idet 
planens enkelte virkninger på miljøet hverken hver for sig eller 
sammenlagt er så væsentlige, at der skal udarbejdes en miljø-
rapport.

Kolding Kommunes afgørelse i sagen har ikke været i høring 
hos andre myndigheder, da det er vurderet, at det ikke er rele-
vant. Miljøscreeningen fremgår af bilag A.

Andre planforhold

Støj 

Det er skønnet, at opførelse af ny bebyggelse kan ske med 
overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
vejstøj. 

Illustration 3 Lokalplanområdets placering i værdifuldt landskab og delvist inden for åbeskyttelseslinjen for Vester Nebel Å.
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Forurening

Al jord inden for et lokalplanområde i byzone vil blive klassifi-
ceret som lettere forurenet fra den 1. januar 2008, hvor en ny 
jordforureningslov trådte i kraft. Nye områder, der overføres fra 
landzone til byzone, kan udtages af klassificeringen, såfremt 
Kolding Kommune vurderer, at området ikke er lettere forure-
net.

Området er uden registreret jordforurening med kemikalieaffald.

Tilladelser efter anden lovgivning
Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelse fra 
andre myndigheder end Kolding Byråd.

Vejlovgivningen

Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang m.m. kan forud-
sætte politiets godkendelse.

Naturbeskyttelsesloven

Det nordøstligste hjørne af lokalplanområdet ligger inden for 
åbeskyttelseslinjen på 150 meter langs Vester Nebel Å. Det om-
fattede areal opretholdes uberørt i henhold til bestemmelserne 
vedrørende delområde 3. Åbeskyttelseslinjen er vist på illustra-
tion 3.

Landbrugsloven

Lokalplanens område er omfattet af landbrugspligt. 

Lokalplanens realisering forudsætter, at landbrugspligten ophæ-
ves, jf. bestemmelserne herom i Lov om landbrugsejendomme. 

Museumsloven

Museum Sønderjylland har foretaget arkivalsk kontrol af lokal-
planområdet. I lokalområdet er der ikke registreret jordfaste 
fortidsminder.

Uden for lokalplanområdet mod syd er der registreret 2 overplø-
jede gravhøje fra Enkeltgravskulturen. Sådanne enkeltgravshøje 
ses af og til at ligge i små klynger, hvorfor der i de tilstødende 
områder vil være risiko for at støde på ukendte overpløjede 
gravhøje, dels i tilknytning til de to kendte gravhøje, men også 
andre steder på det højtliggende plateau.  

Området mellem Vester Nebel Å og Nørre- og Søndersø lig-
ger som et højtliggende plateau mellem to dalsystemer, hvilket 
har været en oplagt færdselskorridor gennem tiderne og derfor 
optimalt for forhistoriske bosættelser og gravpladser. Museet 
vurderer således, at der er en høj risiko for at påtræffe jordfaste 
fortidsminder i lokalplanområdet og anbefaler en prøvegravning 
inden området udnyttes i henhold til lokalplanen.

De førnævnte gravhøje er ikke omfattet af fortidsmindebeskyt-
telseslinje og er vist på illustration 3.
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Lokalplan 0643-11 / 13.8.2012

Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder, andre 
kulturhistoriske anlæg eller findes usædvanlige naturhistoriske 
genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det berører 
fortidsmindet, og Museet på Koldinghus skal underrettes. 

En udgravning vil i dette tilfælde både sinke byggeriet, og den 
vil skulle finansieres af bygherre.
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Bilag A Miljøscreening
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Endelig vedtagelse af Lokalplan 0643-11  Ved Elkærholmvej –  

et haveboligområde 

 

Byrådet vedtog den 13. august 2012 lokalplan 0643-11 Ved Elkærholmvej – 

et haveboligområde.  

 

Offentlig bekendtgørelse sker på www.kolding.dk onsdag den 15. august 

2012.  

 

Se vedlagte annonce for oplysninger om eventuelle ændringer af planen i 

forhold til det offentliggjorte forslag, samt retsvirkninger og klagevejledning. 
 

Flere oplysninger 

De endeligt vedtagne planer kan ses på By- og Udviklingsafdelingen, Nytorv 

11, Kolding og på  www.kolding.dk/plansager  

 

Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og 

§ 31 om offentliggørelse. 

 

Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Anne Saugmann Rasmussen  

Planlægger, civilingeniør  
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Dato 14. august 2012 
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Anne Saugmann Rasmussen 

Direkte telefon 79 79 16 06 

E-mail asau@kolding.dk 

http://www.kolding.dk/
http://www.kolding.dk/


 

  Side 2 

Endelig vedtagelse af lokalplan 0643-11 – Ved Elkærholmvej –  

et haveboligområde 

 

  

 
Byrådet har den 13. august 2012 vedtaget lokalplan 0643-11 Ved Elkærholm 
Området ligger syd for boligerne på Bakkedraget i Vester Nebel. 
 
Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af 56 boliger i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Samti-
dig er det hensigten at sikre områdets naturkvaliteter til gavn for bebyggelsen. 

 
Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 31. maj 2011, på følgende punk-
ter: Antallet af boliger er hævet fra 46 til 56, adgangsvejen er flyttet 30 meter længere mod vest og krav 
til materialer for tag og facader er udtaget. Endvidere er der foretaget redaktionelle ændringer.  

 

Retsvirkninger 
Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens 

bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en 
lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun 
foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
 
Flere oplysninger 
Den endeligt vedtagne lokalplan kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og 
på www.kolding.dk/plansager 

Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og § 31 om offentliggørelse. 
 
Klagevejledning 
Hvad kan der klages over? Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til lokalplanen. 
Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver 
der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 
Hvem er klageinstans? Natur- og Miljøklagenævnet. 

Hvortil skal klagen sendes? Klager skal sendes til Kolding kommune, der sender den videre til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes, så vidt muligt elektronisk pr mail til byogudvikling@kolding.dk 
ellers pr. brev til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, att. Planafdelingen.  
Hvad er klagefristen? Onsdag den 12. september 2012. 
Hvad er lovgrundlaget? Lov nr. 937 af 24/09 2009 om planlægning  
Hvad koster det at klage? 500 kr. Gebyret vil efter modtagelse af klagen blive opkrævet af Natur- og 

Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.kolding.dk/lokalplaner og 
www.nmkn.dk.  

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