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Indledning 

Lokalplanområdet ligger mellem Kærgårdsvej, Hechtsvej, Storgaden og mark vest for 

idrætsområdet, mod Vestersig. Området er ca. 9 ha stort. Den største del af området er 

jordbrugsområde i landzone, i alt ca. 9 ha. Ved Hechtsvej er ca. 2 ha af området jordbrug i 

byzone. Ved Storgaden er ejendommen Lindely del af lokalplanområdet. Den er ca. 2 ha 

stor. Heraf er ca. 3.000 m2 byzone. 

 

Der er fra 120 til 200 m fra lokalplanområdets vestlige grænse til Kærgårdsvej. Mod nord 

grænser området direkte op til boligområdet Hechtsvej, der er blevet udbygget i perioden 

1980 til 1999. Mod øst grænser lokalplanen op til Storgaden og ejendomme der. Mod syd, 

fra hjørne af den kommunale idrætsplads, danner eksisterende levende hegn grænse for 

lokalplanens område. 

 

Baggrund og formål 

Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme ønsker om at kunne bygge og bo i Viuf. Det 

har sammenhæng med kommunens boligudbygningsplan, der er udarbejdet for at opnå en 

hensigtsmæssig fordeling af boligbyggeriet i kommunens lokalsamfund. Bagved ligger 

tanker om lige vilkår mellem bysamfundene og et sikkert befolkningsunderlag for den 

service og de fællesanlæg, der findes. 

 

Et forslag til lokalplan for et større område var - sammen med et forslag til Kommuneplan-

tillæg 26 - fremlagt i 8 uger fra 1. november 1999 til 26. december 1999. Efter indsigelse fra 

Direktoratet for FødevareErhverv og Vejle Amt er tanker om jordbrugsparceller forladt. 

Samtidig har overvejelser om boligudbygning afstedkommet ændret rummelighed fra ca. 

80 til ca. 40 boliger. 

 

I Kommuneplan 1998-2009 er lokalplanområdet benævnt "Viuf Vesterby" for at betegne 

det som en ny bydel med et klart tilhørsforhold. Den knytter sig til Hechtsvej og den 

variation af bebyggelse, åben-lav og tæt-lav, der findes der. Med udvikling af bydelen 

Viuf Vesterby vil der blive en  tredje mulighed for bosætning i forhold til de nuværende, 

som er den overvejende ældre bebyggelse, fra kirke til kro langs landevejen, og den nye-

re, parcelhusområdet ved Nyvang og Viuf Stationsvej. 

 

I Viuf Vesterby skal der være plads til opførelse af daginstitution. Bydelen skal rumme 

fællesarealer til ophold og leg. Der skal være enkle og sikre trafikforhold. 

Bydelen skal formes i god overensstemmelse med det kulturlandskab, der er i forvejen. 

Eksisterende bevoksning skal plejes og udvikles. Lavninger i terrænet skal friholdes for 

bebyggelse. Udbygningen skal kunne foregå i etaper af overkommelig størrelse. 
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Bestemmelser 

I henhold til lov om planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det områ-

de, der er nævnt i § 2: 

 

§ 1 Formål 

Lokalplanens formål er 

• at sikre nye muligheder for bosætning i Viuf i forhold til de nuværende 

• at åbne mulighed for variation mellem åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse 

• at sikre mulighed for offentlig service i form af areal til opførelse af daginstitutioner 

• at området bliver udformet, så der ved placering af bebyggelse og udformning af 

friarealer bliver sikre trafikforhold og gode opholdsmuligheder udendørs 

• at området formes i god overensstemmelse med det kulturlandskab der er 

• at lavninger i terrænet friholdes for bebyggelse 

• at værdifuld beplantning og levende hegn plejes og udvikles 

• at udbygningen kan foregå i afsluttede etaper af overkommelig størrelse 

 

§ 2 Område og zonestatus 

2.1 

Lokalplanen afgrænses mod vest af jordbrugsareal ved Kærgårdsvej, mod nord af 

Hechtsvej, mod øst af Storgaden og ejendomme der og mod syd af eksisterende idræts-

område samt jordbrugsareal ved Vestersig. Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag 

1 og omfatter følgende matrikelnumre: 13a, og del af 13ak, Viuf By, Viuf og alle parcel-

ler, der efter den 3. august 1999 udstykkes fra de nævnte ejendomme.  

 

2.2 

Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres de under 

stk. 2.1 nævnte ejendomme matrikel nr. 13a og del af 13ak, Viuf By, Viuf - bortset fra 

den i lokalplanområdet med lodret skravering viste eksisterende byzone (kortbilag 1) - 

fra landzone til byzone.  

 

§ 3 Områdets anvendelse  

3.1 

Området må kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse, til offentligt formål 

og til grønt område, som vist på kortbilag 2. Boligbebyggelse må kun bestå af åben-lav 

og/eller tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse på parceller til offentligt formål må kun bestå af 

fritliggende bebyggelse. Grønt område skal friholdes for bebyggelse.  

 

3.2 

I område udstykket til individuel boligbebyggelse må der kun opføres eller indrettes én 

bolig på hver parcel. 
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3.3 

Der kan drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, 

for eksempel liberalt erhverv og kontorvirksomhed og lignende under forudsætning af, 

• at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen 

• at virksomheden optager et bruttoareal på højst 75 m2/25% af bruttoetagearealet 

• at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende, ændrer karakter af beboelses-

ejendom og 

• at virksomhedens behov for parkering kan imødekommes på den pågældende ejen-

dom 

 

3.4 

Inden for området kan tillades opført transformerstationer til områdets forsyning. 

 

§ 4 Udstykninger 

4.1 

Ændring af ejendommens størrelse og afgrænsning må kun foretages i overensstemmelse 

med den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Vejskel og naboskel skal følge kortbilaget, 

der kan rekvireres i original målestok 1:1000 hos Kolding Kommune, Teknisk Forvalt-

ning. 

 

4.2 

Ved udstykning af parceller til åben-lav og tæt-lav bebyggelse skal skel mod vej, sti og 

fællesareal - som vist på kortbilagene - dannes af kurveforløb med kun få egentligt retli-

nede delstrækninger. Dog skal parceller tilpasses og afgrænses som vist på kortbilag 2 

ved vej- og naboskellene mod Hechtsvej og Lindely. 

 

4.3 

Udstykning skal ske med den opdeling i storparceller, som veje og stier danner, jf. be-

stemmelserne i efterfølgende § 5. Den enkelte storparcel må udstykkes i de på kortbilag 2 

viste  moduler eller principper og ellers kun 

• når det fælles friareal udgør mindst (15+k)% af modulets samlede grundareal, hvor k 

er antallet af boliger, der ønskes opført inden for modulet 

• når der opføres mellem 10 og 20 boliger pr. hektar inden for hvert modul og 

• når ingen grund udstykkes med en mindre størrelse end 120 m2 og mindre faca-

delængde end 6 m 
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§ 5 Veje og stier 

5.1 

Veje og stier udlægges som vist på kortbilag 2. Bredden skal variere som vist. Den skal 

være mindst 10 m for veje og mindst 6 m for stier. Vejskel og principiel vejmidte skal i 

øvrigt optages efter linieføringen på kortbilaget, der kan rekvireres i original målestok 

1:1000. 

 

5.2 

Veje og stier skal udlægges med kurvet forløb og kun med retlinede delstrækninger ved 

overgangskurver.  

 

5.3 

Veje skal befæstes i 5 m normalbredde og anlægges til lav kørehastighed med størst af-

stand mellem fartdæmpere på 75 m, svarende til referencehastighed 30 km/t. 

 

5.4 

Stier skal befæstes i 3 m bredde. Stier skal - bortset fra naturstier - anlægges med belæg-

ning velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede og udføres med ledelinier veleg-

nede for blinde og svagtseende. 

 

5.5 

Veje skal anlægges som samlede anlæg, henholdsvis A-B-C-D-E-F-G-D og B-H-I-J-E. 

 

5.6 

Stier skal tilsvarende anlægges som samlede anlæg, dels C-P-Q og G-P, dels D-I. 

 

5.7 

Sammen med stien C-P-Q udlægges vej P-Q med adgang fra Storgaden til betjening af 

eksisterende bebyggelse på gården Lindely. 

 

5.8 

Langs grænse mod det åbne land udlægges natursti. 

 

5.9 

Stien A-R (Hechtsvej) udlægges som eksisterende.  

 

5.10 

Tracéet F-K udlægges som sti og vej til forbindelse med landområde - senere havebolig-

område - syd for lokalplanområdet. 
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§ 6 Ledningsanlæg 

6.1 

El-ledninger til forsyning må alene fremføres som jordkabler. 

 

6.2 

Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsy-

ning.  

 

6.3 

Der skal etableres et fælles TV- og radioantenneanlæg for området - eller området skal 

tilknyttes et eksisterende fællesantenneanlæg. 

 

6.4 

Fra nyetableret eller eksisterende fællesantenneanlæg skal der etableres ledninger til den  

enkelte bolig. På området eller på de enkelte parceller må ikke etableres synlige sende- 

eller modtageantenner. 

 

6.5 

Bebyggelse skal respektere kommunale og private fælleskloakker. Bebyggelse skal opfø-

res i en afstand af mindst 2 m fra den enkelte lednings midtlinie. 

 

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering 

7.1 

Tæt-lav bebyggelse må kun opføres efter et projekt til samlet opførelse for den enkelte 

storparcel, jf. stk. 4.3. 

 

7.2 

Al bebyggelse, herunder garager, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal holdes i 

en afstand af mindst 1,5 m fra tilstødende områder, veje, stier, offentlige arealer og lignen-

de. 

 

7.3 

Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må afvige fra bygningsreglementets 

bestemmelse om bygningshøjde i skel mod nabo eller sti, blot skal taghældningen være 

som på den øvrige bebyggelse på grunden, eller lavere, og højden skal respektere en linie 

bestemt af højden 2,5 m i skel og højden 3,5 m ved afstanden 2,5 m fra skel. 

 

7.4 

Anlæg til opsamling og opbevaring af renovation skal ved tæt-lav bebyggelse være del af 

storparcellens bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres i tilknytning t il bebyggelsen. 
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§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 

8.1 

Til udvendige bygningssider og tagflader skal anvendes uglaseret tegl og træ. Vandsku-

ret eller glatpudset mur kan tillades. Andet tagmateriale - som plader af fibercement og 

tagpap med listedækning - kan tillades, når anvendelsen i form og farve stemmer overens 

med traditionelle tagmaterialer. Plastplader må ikke anvendes som tagmateriale. 

 

8.2 

På tagflader må blanke, reflekterende materialer kun anvendes til tagvinduers flader og 

solfangere. Udførelse af glasoverdækkede rum skal ske med hensyntagen til omgivelserne 

hvad angår indblik og generende reflekser. 

 

8.3 

Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må kun udføres i tegl og træ og skal i 

øvrigt gives en udformning og et udseende i overensstemmelse med den øvrige bebyg-

gelse, jf. stk. 8.1 og 8.2. 

 

8.4 

Udvendige bygningssider, herunder tage og sokler, må kun fremtræde i farver dannet af 

hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra di siena, umbra, engelskrødt, dodenkop) eller 

disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, 

skodder, og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 

 

8.5 

Ejendommene skal i almindelighed friholdes for skiltning og reklamering, bortset fra de 

ejendomme, hvor det i medfør af stk. 3.4 har er tilladt at udøve erhvervsvirksomhed. I de 

tilfælde, må skiltning og reklamering finde sted i det efter byrådets skøn sædvanlige om-

fang for virksomheder af den pågældende art. 

 

8.6 

Ovenlysvinduer må kun udgøre en tiendedel af en tagflades areal og sammenlagt kun en 

tredjedel af en tagflades længde. 

 

8.7 

Kviste må kun udføres med en bredde på højst 2 m og sammenlagt højst udgøre en tred-

jedel af længden på den enkelte tagflade. 

 

§ 9 Ubebyggede arealer 

9.1 
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Arealer vist med priksignatur og signaturer for eksisterende damme og sig (lavninger), 

beplantning og beplantningsforhold på kortbilag 2 må ikke udstykkes til bebyggelse. 

Arealerne skal - bortset fra dammen på ejendommen Lindely, matr. nr. 13a - udlægges til 

fælles opholds- og legearealer, mod lokalplanens grænse mod vest med karakter af over-

drev, som til afgræsning eller årligt høslæt eller lignende. Arealerne skal friholdes for 

bygge- og anlægsaktivitet og etableres i takt med byggeriet og vedligeholdes - bortset fra 

dammen på ejendommen Lindely, matr. nr. 13a - af grundejerforening. 

 

9.2 

Inden for arealer vist med priksignatur udlægges 2 regnvandsbassiner som vist og marke-

ret med R på kortbilag 2. Det nordlige bassin skal have et areal på mindst 600 m2, det 

sydlige et areal på mindst 2.500 m2. 

 

9.3 

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal mindst svare til 100 procent af boligetageare-

alet og 25 procent af eventuelt erhvervsareal, jf. § 3.3. 

 

9.4 

Ubebyggede arealer må kun anvendes som parkeringsplads, gårdsplads, terrasse, fælles 

opholdsareal og affalds-ø. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Befæstede arealer skal 

fremstå i harmoni med omgivelserne. Henlæggelse af materiale eller materiel må kun finde 

sted på tilstrækkeligt højt og visuelt tæt hegnede arealer. 

 

9.5 

Terrænregulering må kun udføres i et mindstemål. Eksisterende terræn skal lades uregule-

ret i en afstand af mindst 1,5 m fra skel. Terrænregulering skal begynde og slutte jævnt 

afrundet, med radius mindst 7 m. Skråningsanlæg mod fællesareal må højst være 1:3 (1 m 

stigning for hver 3 m vandret længde). Mellem private grunde må der være 1 m stigning 

for hver 2 m vandret længde. 

 

9.6 

Til beplantning i lokalplanområdet skal anvendes hjemmehørende, egnskarakteris tiske 

arter af buske og træer til hegn og anden beplantning. 

 

9.7  

Eksisterende damme og sig, beplantning og beplantningsforhold - herunder træer og 

urtevækst, der er markeret med særlige signaturer på kortbilag 2 - skal bevares urørt med 

sin jordoverflade og skal om fornødent beskyttes ved indhegning ført i krones drypkant, 

indtil byggemodning og byggeri er afsluttet. 
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9.8 

Hegn skal ved åben-lav bebyggelse i område 1 plantes som hæk - mod vej, sti og fælles-

arealer af udstykkeren og mindst 30 cm fra skel. Ved tæt-lav bebyggelse i område 1 skal 

hegn i storparcellens skel mod vej, sti og fællesareal undlades. Hegn mod vej, sti og fæl-

lesarealer skal bestå af samme planteart - eller sammensætning af plantearter - og skal 

vedligeholdes ensartet. Anvendes klippet hæk påhviler det den enkelte grundejer / bolig-

tager at udføre klipningen på begge sider af hækken mod vej, sti og fællesarealer. 

 

9.9 

Belysningen på veje, stier og pladser må kun udføres som følgende: 

Veje skal forsynes med belysning, der skal fremstå med armaturer som Albertslund mini 

på master med indtil 5 m højde.  

Boligstier skal forsynes med belysning, der skal fremstå med armaturer som Albertslund 

mini på master med indtil 3 m højde. 

Naturstier skal friholdes for belysning. 

 

9.10 

Der tillades ikke parkering af lastbiler og campingvogne. Lystbåde og anhængere med op 

til 1,80 m højde tillades opstillet på egen parcel, men kun i baghave. 

 

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 

10.1 

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret 

?? fælles opholds- og parkeringsarealer 

?? fællesantenneanlæg eller tilslutning til fællesantenneanlæg for den pågældende be-

byggelse  

?? anlæg til opbevaring for renovation og genanvendeligt materiale  

eller der skal være skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdig-

gørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen. 

 

10.2 

Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke 

tages i brug, før tilslutning har fundet sted. 

 

§ 11 Eksisterende bebyggelse 

Ingen bestemmelser. 

 

§ 12 Ophævelse af lokalplan 

Lokalplan 0631-12 ophæves for ejendommene del af 13a, Viuf by, Viuf, der er nævnt i § 

2.1. Lokalplan 0631-12 blev vedtaget af Kolding Byråd den 15. maj 1986. 
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§ 13 Eventuelle tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 

Ingen bestemmelser. 

 

§ 14 Grundejerforening 

14.1 

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af bebyggede 

og ibrugtagne ejendomme inden for lokalplanens område, medmindre der kun findes en 

ejendom eller ejer af det enkelte område. Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet 

optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra by-

rådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende 

områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 

 

14.2 

Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet kræver det. Indkaldelse til et orienterende 

møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning. På mødet vælges en 

arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af 

stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter. 

 

14.3 

Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nød-

vendige. Udgangspunktet er en  standardvedtægt, der er udarbejdet af byrådet. Forenin-

gens vedtægt skal godkendes af byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også god-

kendes af byrådet. 

 

14.4 

Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og /eller ved 

optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af 

foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 

 

14.5 

Grundejerforeningen har ret og pligt til at tage skøde på samt drive og vedligeholde de 

fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i § 9.1. Tilskødning skal ske når grundejerfore-

ning er dannet og for dennes regning. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opga-

ver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 

 

14.6 

Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske interesser. 
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§ 15 Servitutter 

Ingen bestemmelser. 

 

VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Lokalplanforslaget vedtoges endeligt. 

(SAG NR.: 01.83 12) 

KOLDING BYRÅD, den 28. maj 2001 

Jørgen Jessen 

 

Påtaleret 

Kolding Byråd har påtaleret om overholdelse af lokalplanen. 

 

Ovenstående lokalplan begæres i henhold til § 2 tinglyst på matr. nr. 13a og 13ak Viuf By, 

Viuf. 

Lokalplan 0631-12 tinglyst d. 07.07.1986 begæres aflyst for så vidt angår matr. nr. 13a og 

13ak Viuf By, Viuf jf. §12. 

Kolding, den 29.08.2001 

 Jens Kr. Petersen 

Landinspektør 

 

Retten i Kolding 

Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på byrde 

Vedr. matr. nr. 13 A, og 19 A m.fl. Viuf By, Viuf 

Lyst første gang den: 30.08.2001 under nr. 20040 og 20041 

Senest ændret den:     30.08.2001 under nr. 20040 og 20041 

Retten i Kolding 

Marianne Ravn 

Påtegning på skøde 

Vedr. matr. nr. 13 A, og 19 A m.fl. Viuf By, Viuf 

Lyst første gang den: 07.07.1986 under nr. 19060 under nr. 20040 og 20041 

Senest ændret den:     30.08.2001 under nr. 20042 og 20043 

Aflyst af tingbogen den 30.08.2001 

 Retten i Kolding den 31.08.2000 

 Marianne Ravn 
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Retsvirkninger 

Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan 

være byggeønsker eller blot ønsker om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et 

lokalsamfund. 

Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejder og ned-

rivninger  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, ændringsforslag eller indsigelser og 

byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. 

 

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesre-

gulerende bestemmelser i byggeloven. 

 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af 

planen, ifølge planlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstem-

melse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpla-

nen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen 

ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan 

kun gennemføres ved en ny lokalplan. 

 

En lokalplan kan udlægge område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter plan-

lovens § 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen 

mod erstatning. 

 

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller 

rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at 

sikre gennemførelsen af en byudvikling  i overensstemmelse med kommuneplanen eller 

for at virkeliggøre en lokalplan eller en byplanvedtægt. 
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Lokalplanen indeholder i § 2.2 bestemmelser om, at det af planen omfattede område over-

føres til byzone - bortset fra det areal, der som eksisterende byzone er vist med lodret 

skravering på kortbilag 1. Retsvirkningerne af overførsel til byzone fremgår blandt andet 

af lov om frigørelsesafgift (lovbekendtgørelse nr. 44 af 26. september 1985). 
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Redegørelse 

Eksisterende forhold 

Lokalplanområdet er et svagt kuperet østjysk kulturlandskab. Terrænet er blidt formet 

med en tydelig sænkning i områdets sydlige del. Her markerer et levende hegn i ret linie 

grænse af området. I hegnet forløber en 15 kV højspændingsledning, som er en del af 

egnens system af forsyningsledninger. 

 

 

Fra Lindely ved Storgaden kommer man i lige linie mod vest til terrænets højeste punkt, 

som er kote 66,2 m ifølge det tekniske grundkort. Sydligt i området når terrænet sit dybe-

ste punkt i kote 60,3 m. Nær det højeste punkt i terrænet markerer en samlet, tæt bevoks-

ning beliggenheden af en dam. 

 

Ejendommen Storgaden 97 - Lindely - rummer gårdbebyggelsen til en tidligere større 

landbrugsejendom. Bebyggelsen anvendes delvist som erhverv. Der er frodig bevoks-

ning i haven syd og vest for stuehuset og ved en dam vest for udbygningerne. Nord for 

en ladebygning giver et grusbelagt areal færdselsmulighed fra Storgaden til marken vest 

for. I tilknytning til passagen ligger en lod med plads til et parcelhus ubebygget hen. 

 

Lokalplanens indhold 

Viuf Vesterby er ifølge boligudbygningsplan 1999 stedet for nye boliger i Viuf. I lokal-

planområdet er der mulighed for at opføre indtil 40 haveboliger, der knytter sig til de eksi-

sterende parcelhusområder i Viuf. 

 

Foto 1   Ved gården Lindely, set mod Hechtsvej 
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Byggemodning kan foregå i afsluttede etaper, hvad angår veje og stier. Det vil kunne 

medvirke til at sikre en harmonisk udvikling uden præg af, at noget er uafsluttet. Der er 

plads til opførelse af daginstitutioner og der er plads til ophold og leg i det fri, på større 

og mindre fællesarealer i området. Mellem Storgaden og boligveje til nye parceller åbner 

lokalplanen mulighed for en udstykning af bagarealer på ejendommen Lindely. 

 

Zonestatus 

Lokalplanens område 1 overføres til byzone bortset fra arealer, som i Lokalplan 0631-12 

allerede er byzone. Lokalplan 0631-12 ophæves. 

 

Udstykning 

Arealet mellem vejene lokalplanens område kan underdeles til brug for opførelse af almin-

delige parcelhuse, der skal have en grundstørrelse på mindst 700 m2. Der er i enkelte til-

fælde mulighed for udstykning til række- eller klyngehuse, hvor grundstørrelsen kan være 

ned til 120 m2. Ved tæt-lav bebyggelse skal der i det enkelte byggeafsnit være større fæl-

lesarealer end ved åben-lav bebyggelse. I områdets nordvestlige hjørne er der afsat areal 

til opførelse af daginstitution. 

 

 

Trafik 

Veje og stier i lokalplanområdet følger den bevægelse, der er i eksisterende terræn. Me-

ningen er, at veje og stier i færdig form kan opleves, som var de dannet over trådte spor. 

Det vil gøre det let at færdes og give et afvekslende vejbillede, der letter genkendelse og 

 

Foto 2  Hechtsvej 
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dermed giver bedre orienteringsmulighed. Der vil også være et minimum af terrænregu-

le+ring i forhold til omgivelserne. Afledning af overfladevand og spildevand i lednings-

system under vejene vil kunne foregå lettere. 

 

Veje og stier vil udgøre et sammenhængende system. Vejadgang sker ad Hechtsvej, der 

forudsættes ændret ud for Hechtsvej nr. 6a og 6b til en vejkurve i stedet for udformnin-

gen hidtil som vejkryds med overkørsel. 

 

Vejene i området kan udbygges i afsluttede etaper. Anlæg af stier kan foregå tilsvarende 

og afsluttes med natursti ved lokalplanens grænse mod vest. Som mod det åbne land skal 

der på bysiden - i retning mod idrætspladsen syd for Lindely - være en form for natursti. 

Den kan i en senere udbygning syd for lokalplanområdet fortsættes, formet som en løv-

gang - en bevokset natursti. Tilsvarende kan vejadgang fortsættes mod syd. 

 

Bebyggelsens fremtræden 

Byggeri i lokalplanområdet skal foregå efter de almindelige regler i bygningsreglementet. 

Blot skal man undgå reflekterende tagmaterialer og holde sig inden for en almindelig far-

veskala, de såkaldte jordfarver. 

 

 

Grønne områder 

Eksisterende lavninger, levende hegn og damme med tæt bevoksning bliver sikret mulig-

hed for fortsat, hensigtsmæssig pleje og indgår i et sammenhængende system af grønne 

områder. Behandlingen af ubebyggede arealer skal i øvrigt følge almindelige regler for 

 

Foto 3   Terræn i områdets vestgrænse hvor natursti skal ligge 
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boligområder. Fællesarealerne i området er tilgængelige fra veje og stier og fremb yder 

vekslende mulighed for indretning og brug. Det vil i høj grad kunne være op til grundejer-

foreningen at tilrettelægge den efterfølgende udvikling på det område. 

 

Affaldshåndtering 

Lokalplanen anviser placering af affaldsøer til restaffald og genbrugsmaterialer. Det er 

hensigten, at alt restaffald skal afhentes centrale steder. Det indebærer, at den enkelte 

husstand skal aflevere sit restaffald ved en affaldsø. Indtil grundejerforening eller anden 

beboerorganisation er etableret, påhviler det udstykker at vedligeholde og administrere 

affaldsøer. 

 

Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 

Der gælder sædvanlige bestemmelser om betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse. 

Det drejer sig blandt andet om færdiggørelse af veje, stier og fællesarealer. 

 

 

Eksisterende bebyggelse 

Stuehuset og staldbygningerne på ejendommen Lindely er markeret med middel beva-

ringsværdi i Kommuneatlas Kolding. Lokalplanen er dog uden bestemmelser om bevaring. 

Det bygger på en antagelse om, at der vil være tilstrækkelig interesse for ejendommen til, 

at den som samlet bygningsanlæg kan leve videre. 

 

t
Med venlig hilsen
T-afdelingen

 

Foto 4   Gården Lindely 



Lokalplan 0633-11/2001-05-28 

 20

Ophævelse af lokalplan 

For den nordligste del af lokalplanens område har der siden 1980 været mulighed for at 

udstykke og byggemodne til parcelhuse. Her ophæves den hidtil gældende lokalplan. En 

del af dette areal ændres til eventuel brug for offentlig bebyggelse i form af daginstituti-

on. 

 

Eventuelle tilladelser og dispensationer fra anden myndighed 

Lokalplanen er udformet til gennemførelse uden særlig tilladelse fra anden myndighed. 

 

Grundejerforening 

Bestemmelser om grundejerforening er udformet efter sædvanlige retningslinier. 

 

Servitutter 

Lokalplanen er uden bestemmelser om ophævelse af servitutter. 

 

Økologi i planlægning og byggeri 

Lokalplanen fastlægger forhold af planmæssig karakter i henhold til planloven. Natur- og 

miljøhensyn er søgt fremmet ved hensyntagen til eksisterende terræn, beplantning, og 

krav til placering af bebyggelse. Særlig byøkologisk indsats må foregå i forbindelse med 

realisering af det enkelte bygge- og anlægsarbejde, herunder også projektering og sags-

behandling. 

 

Forhold til øvrig planlægning 

Regionplan 

Lokalplanområdet er bestemt som byzone i Regionplan 1997-2009. Lokalplanen overfører 

den del af lokalplanområdet, der er landzone, til byzone. Et tidligere fremlagt forslag til 

lokalplan rummede areal til jordbrugsparceller, en tanke, der er udeladt i denne lokalplan.  

 

Området ligger som helhed i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvis grund-

vand blandt andet udnyttes af Almind Vandværk, som forsyner området med drikkevand. 

En grundejerforeningen kan derfor have et ansvar for at sikre grundvandsdannelsen i 

området mod forurening. 

 

Kystnærhed. Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen. 

 

Kirkeomgivelser. Lokalplanområdet ligger uden for kirkeomgivelseslinien. Et tidligere 

fremlagt forslag til lokalplan omfattede et sydligere beliggende areal indenfor kirkeomgi-

velse. 
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bygningsplan. Den angiver mulighed for 84 haveboliger i Viuf Vesterby. Antallet er 

vejledende for den nærmere planlægning. 

 

Rammedel. Lokalplanens bestemmelser er udformet efter rammedelens retningslinier for 

lokalplanlægningen. Her er lokalplanområdet udlagt som haveboligområde med bestem-

melserne 

• anvendes til boligformål, åben-lav eller tæt-lav, med tilhørende kollektive anlæg og 

institutioner. Offentlig og privat service kun som allerede tilladt eller i lokaler oprin-

deligt opført til formålet  

• bebyggelsesprocent højst 25 for en ejendom eller for et område under et 

• bygningshøjde indtil 1 1/2 etage/8,5 m 

• opholdsareal mindst som hele etagearealet 

• størrelse og facadelængde af grunde ved åben-lav bebyggelse mindst 700 m2/20 m 

eller som eksisterende 

Lokalplanen omfatter del af enkeltområde 0631, der tilhører en tidligere vedtaget lokal-

plan. Hjemmel til at ændre grænsedragning findes i Tillæg nr. 26 til kommuneplan 1998-

2009, der var fremlagt i 8 uger fra 1. november 1999  til 26. december 1999. Lokalpla-

nens område er i øvrigt sammenfaldende med rammedelens enkeltområde 0633, bortset 

fra, at grænsen mod vest er justeret i et let kurvet forløb for at opnå bedre overensstem-

melse med eksisterende terræn. Lokalplanen er - med denne justering  - i overensstem-

melse med retningslinierne for lokalplanlægningen. 

 

Særlige bestemmelser. Lokalplanen udlægger godt 20 % af områdets areal som større, 

samlede friarealer af forskellig karakter og følger i øvrigt bestemmelserne i rammedelen 

for det enkeltområde, som lokalplanområdet udgør en del af. 

 

Citat fra rammedelen:  

"0633 Viuf Vesterby 

Særlige anvendelsesbestemmelser 

Med byrådets særlige tilladelse kan der etableres butikker til områdets forsyning. Mindst 

15% af boligområdets areal udlægges som større samlede friarealer af forskellig karakter. 

Der udlægges grønt område eller jordtilliggender til parceller langs Kærgårdsvej og 

områdets grænse mod syd. 

Der udlægges areal til fornødne daginstitutioner. Området overføres til byzone bortset fra 

eventuelle jordtilliggender mod det åbne land. 

 

Bebyggelsens art, omfang og placering 

Åben-lav og tæt-lav bebyggelse med højst 120 boliger. Ny bebyggelse og anlæg skal 

tilpasses omgivelserne. Terrænregulering må kun udføres i et mindstemål, så hensynta-

gen til bestående forhold kan gå forud. 
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Bebyggelsens ydre, bevaring 

Samlet bebyggelse skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, 

farver mv. 

Ny bebyggelse skal i øvrigt have en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med 

dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. 

 

Natur, trafik og varmeforsyning 

Haveboligområde udlægges med fælles opholds- og legearealer. Grønt område omkring 

bebyggelser udlægges som naturområde med ekstensiv pleje og faunapassage. 

 

Der skal sikres sti langs Kærgårdsvej og Vestersig. Områder til ny bebyggelse skal ind-

rettes til lav kørehastighed med fortrin for bløde trafikanter. 

 

Naturgasområde med tilslutningspligt, med mindre alternativ forsyning nyder fremme.” 

 

Forudsætningsdel 

Jordpolitik. Lokalplanen åbner mulighed for byggemodning på såvel privat som kom-

munal basis. 

 

Citat fra Årsredegørelse 1998: “Plan- og Miljøudvalget har vedtaget nedennævnte mål 

for kommunens jordpolitik og byggemodning: 

 

Det er den overordnede målsætning at føre en aktiv jordpolitik til sikring af, at der til 

enhver tid er byggemodnede arealer til rådighed i byudviklingsområderne og til andre 

aktuelle byggeønsker. 

 

Herudover er vedtaget følgende servicemål: 

• Kommunen skal have planlagt og opkøbt jord til udvikling af bolig- og erhvervsom-

råder 10-15 år frem 

• Byggemodningsområderne skal så vidt muligt økonomisk hvile i sig selv, set over en 

flerårig periode 

• Der skal hele tiden være en bred vifte af byggemodnet erhvervsjord og boligparceller 

til rådighed 

• Udbygningen skal foretages i tilknytning til de foretagne infrastukturinvesteringe" 

 

Boligpolitik. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af tæt-lav og åben-lav bebyggel-

se. 

 

Citat fra Årsredegørelse 1998: "Det er Kolding Kommunes målsætning til stadighed at 

kunne råde over, eller stille til rådighed for borgerne, et så stort antal boligenheder, at 
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Boligpolitik. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af tæt-lav og åben-lav bebyggel-

se. 

 

Citat fra Årsredegørelse 1998: "Det er Kolding Kommunes målsætning til stadighed at 

kunne råde over, eller stille til rådighed for borgerne, et så stort antal boligenheder, at man 

til enhver tid er i stand til at løse - som minimum - de boligsociale problemer, der vil opstå, 

og som lovgivningen pålægger kommunen at tage sig af. 

De pågældende boliger skal være sunde og gode, uden luksuspræg, men udstyret med 

almindelige moderne bekvemmeligheder og indrettet således, at de opfylder de boligsø-

gendes rimelige krav til boliger af den pågældende art. 

Boligerne skal kunne udlejes til en pris, der er overkommelig for de boligsøgende, men 

alligevel dækker kommunens udgifter ved denne udlejningsvirksomhed. 

Kapitalværdien, bundet i kommunens boliger skal sikres gennem en løbende vedligehol-

delse og renovering." 

 

Rekreativ politik. Lokalplanen udlægger eksisterende natur som del af de grønne områ-

der. 

 

Citat fra Årsredegørelse 1998: "Det er Kolding Kommunes overordnede mål for den rekre-

ative politik at give mulighed for naturoplevelser i det fri ved:" 

". . . at støtte etablering af naturprægede friarealer i nye og ældre bolig- og byområder, 

at gøre bynære landskaber mere tilgængelige og oplevelsesrige, 

at udbygge systemet af by- og landskabsstier i kombination med trafiksikre ruter ad min-

dre biveje ." 

 

Miljøpolitik 

Spildevandsplan. Lokalplanområdet skal kloakeres efter separatsystemet . Spildevands-

planen åbner mulighed for alternativ bortskaffelse af overfladevand ved infiltration eller 

lignende. 

Vandforsyning. Lokalplanområdet hører under Viuf Vandværks vandforsyning og ligger i 

Regionplan 1997-2009 i område med drikkevandsinteresser. 

Naturforhold. Lokalplanområdet er mod syd afgrænset af en delvist bevokset hegnslinie 

uden jorddige. 

Varmeforsyningsplan. Lokalplanens område er udlagt til kollektiv varmeforsyning, som 

naturgasområde med tilslutningspligt. 

 

Citat fra Årsredegørelse 1998: "Det er Kolding Kommunes overordnede mål: 

at sikre en problemfri og miljørigtig bortledning af borgernes og virksomhedernes spilde- 

og regnvand, samt at sikre kommunens kapitalværdier i afløbssystemer og renseforan-

staltninger, 
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at arbejde for renere teknologi og større bevidsthed om ressourcebevarelse, 

at udbygge spildevandsanlæggene med henblik på opfyldelse af recipientkva-

litetskravene fastsat af Vejle Amt, 

at udføre den nødvendige udbygning af de overordnede spildevandsanlæg i takt med 

den forudsatte bolig- og erhvervsudbygning."  

 

Trafikpolitik. Lokalplanen sikrer mulighed for etablering af et sammenhængende net af 

stier og lokale veje indrettet til lav kørehastighed. 

 

Citat fra Årsredegørelse 1998: "Det er fortsat Kolding Kommunes overordnede trafikpoli-

tiske mål: 

at forbedre bymiljøet for beboere og brugere, samt at sikre alle trafikgrupper en god og 

hensigtsmæssig trafikadgang, 

at fremkommeligheden forbedres på det overordnede vejnet, så der derved sikres gode 

forbindelser til bykernen, erhvervsområderne og havnen, 

at sikkerhed og fremkommelighed for bløde trafikanter sikres på et overordnet sammen-

hængende stinet."  

 

Arkæologiske fund kan medføre krav om øjeblikkelig standsning af et bygge- og an-

lægsarbejde, jævnfør museums lovens § 26. Der skal ske anmeldelse til Museet på Kol-

dinghus inden igangsætning af byggemodning og byggeri med henblik på mu seets even-

tuelle rekognoscering af området. 

 

Social- og arbejdsmarkedspolitik. Lokalplanen udlægger areal til daginstitutioner. 

Citat fra Årsredegørelse 1998: "Kolding Kommune ønsker at sikre, at alle børn, med behov 

for pasning, får et pasningstilbud med høj pædagogisk kvalitet i gode fysiske rammer. 

Børnepasningsordningerne skal give børnene alsidighed og høj kvalitet i hverdagen 

Lege og kreative udfoldelser skal styrke den personlige udvikling. Børn skal, ved at indgå 

i forskellige sociale sammenhænge, have mulighed for at styrke deres forskellighed. Bør-

nepasningsordningerne skal have et tæt samarbejde med forældre, skole, de frivillige 

organisationer og andre interesserede. Der skal være et tilstrækkeligt børnepasningstil-

bud afpasset til lokalområdet og efter brugernes ønsker . . . ". 




