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Matr. nr. 6 b m. f 1., Vinding by Anmelder:

og sogn. / Vejle byråd.
i

VEJLE KOMMUNE

Partiel byplanvedtægt nr. 3. (Vinding) November 1975

OO24~8*28.O1.8O

~o o 2~t~vrj~/
BYPLANVEDTÆGT

for

et erhvervsområde ved

Fredericiavej og RyttergrØftsvej.

I medfør af byplanloven (lovbekendtgØrelse nr. 63 af 2o. februar

197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 1 nævnte område i

Vejle kommune.

Ô3.0KT8421 892
§ 1.

Område.

1. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbiiag af Ulvehavevej,

vej B, område A3 nord og Øst for vej A, Ibækvej, Østskel af matr~

nr. 28 a m.f 1., RyttergrØftsvej, Fredericiavej, sydskellet af matr.

nr. 9 cf, nordØstgrænsen af bebyggelsen langs Vindingvej, nordvest~-

skellet af matr. nr. 22 k, sydvestskellet af matr. nr. 15 cæ, byg-

gelinien til “Den jyske motorvej”, Storhaven og omfatter følgende

matr. nr.e: 6 b, 6 e, 6 1, 6 ni, 7 f, 7 ~, ~7ax, 7 aØ, 7 ~, 7 bz,

~ .~.!‘ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~a~’~ ~aa’9 ‘a~~ ‘a~’~ ~i’ ~ r 9 bh,

~~t’ 9bk, 9, 9bn, 9bo, 9~, 9~, 9br, 9bt, 9bu, 9bv,
9bx, 9~, 9~, 9ca, 9cb, 9cc, 9cd, 9ce, 9cf, lorn, ion,

b v, 11 b, 12 c, 12 ae, 12 af, 14 a, l5cæ, 22 a, 22~e, 2~f,

22 ~, 22>h, 22 i, 227k, 22 i, 23 i, 25 o, 25 2’ 28 a, 28 b, 54 a

af Vinding by og sogn, samt alle parceller, der efter den 1. de—

cember 1975 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2. Området inddeles som vist på kortbilaget i deloinråder Al, A2 og

A3.

§ 2.

Områdets_anvendelse

A 1. Erhvervsområde (industriområde).

i. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes tjl erhvervs—



formål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller

udØves industri— og stØrre værkstedsvirksomhed, entreprenØr- og

oplagsvirksornhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der

har tilknytning til det pågældende erhverv, eller som efter kom-

munalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Kommunal-

bestyrelsen kan tillade, at der på hver £jendom opfØres eller

indrettes enkelte boliger for de til virksomheden knyttede perso-

ner som indehaver, bestyrer, portner eller lign.

A 2 og A 3. Erhvervsområde (let industriområde).

2. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til erhvervs—

formål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller

udØves let industri- og værkstedsvirksomhed, engroshandel samt

forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende er--

hverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skØn naturligt finder

plads i området, og virksomheden må ikke ved støv, røg, lugt,

støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter

kommunalbestyrelsens skØn blive til ulempe for den omliggende be-

byggelse. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der inden for om-

rådet opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksom--

heden knyttede personer som indehaver, bestyrer, portner eller

lign.

§3.

Vej forhold

.

Ud~~f nye v~j~m.m.

1. Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med retning,

beliggenhed og afslutning som vist på kortbilaget:

SØnderdalen i en bredde af 26 m fra Fredericiavej mod sydvest

til Vindingvej.

Ladegårdsvej i en bredde af 12 m fra Sødholmvej mod sydøst

til Sønderdalen.

Vej A i en bredde af 14 m fra Fredericiavej mod nord, Øst og

syd til Ryttergrøftsvej.

Vej B i en bredde af 12 m fra Ulvehavevej mod Øst til vej A.

Sti a i en bredde af bl m fra vej A mod nord til vedtægtsgrænsen

på matr. nr. b v.

2. Nye veje udover ovenfor nævnte skal udlægges i en bredde af 12 m

for mere betydende veje og i en bredde af b m for mindre bety-

dende veje i princippet som vist på kortbilaget. Den endelige



beliggenhed af disse veje vil om fornØdent blive fastlagt i et

tillæg til nærværende bypbanvedtægt.

3. Til SØnderdalen må der ikke være direkte adgang for kØrende, gå-

ende eller anden færdsel fra de tilgrænsende ejendomme.

Byggelinier.

4. Langs Fredericiavej pålægges byggelinier x) i de nedenfor angivne
afstande fra vejmidte således som vist på kortbilaget:

Nord~est for SØnderdalen og vej A 4o m

Sydøst for SØnderdalen og vej A 5o m

5.~ Langs følgende veje pålægges byggelinier x~ i nedenfor angivne

afstande fra vejskel (vejudlægslinien) således som vist på kort-

bilaget:

VejA 5m

SØnderdalen, Ulvehavevej, Storhaven, RØrhaven,

SØdholmvej, Ladegårdsvej og vej B 4 m

Øvrige veje 4 m

§ 4.

~sni~.

1. Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end

l2oo m2, exclusive eksisterende og udlagt vejareal.

§ 5.

Bebyggelsens omfang ogplacering m.v. xx)

A. Erhvervsområder.

1. I område A 1 må bygningernes rumfang ikke overstige 3 m3 pr. m2

grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 1/2 af grund—

arealet uden tillægsareal. Rumfanget beregnes af hele den del af

bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste,

x~ For Fredericiavej og Ryttergrøftsvej er desuden truffet beslut-
ning om byggelinier i medfØr af vejbestyreisesloven.
Opmærksomheden henledes på, at ændringer af bestående eller etab-
lering af nye adgange og vejtilslutninger til hovedlandevejene
forudsætter vejbestyrelsens godkendelse, ligesom der for etable—
ring af nye adgange til offentlige veje mindre end 5o ni fra
hovedlandevejene skal indhentes tilladelse fra hovedlandevejens
bestyrelse, jfr. vejlovens § 7o.

xx) Beliggenhed af jernbanespor, der kun vil kunne anlægges efter for-
handling med kommunalbestyrelsen og generaldirektoratet for stats-
banerne, vil om fornØdent blive fastsat i et tillæg til nærværende
bypbanvedtægt,



fremspring, skorstene m.v.

2. I områder A 2 og A 3 må bygningernes rumfang ikke overstige 2 m3

pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 1/3

af grundarealet uden tillægsareal. Rumfanget beregnes af hele den

del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle

kviste, fremspring, skorstene m.v.

3. I område A 1 og A 2 må intet punkt af en bygnings ydervæg eller

tagf lade være hævet mere end b m over terræn (niveauplan) målt

efter reglerne i byggebovgivningen. Kommunalbestyrelsen kan til-

lade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i større

højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nØdvendig-

gØr det.

4. I område A 3 må bebyggelsen ikke opføres i mere end i etage, og

intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagf lade må være hævet

mere end 6 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne i byg—

gelovgivningen, dog kan der tillades en større højde for skor-

stene, ventilationsanlæg o.lign.

5. De på vedhæftede kortbilag med beplantningssignatur viste area-

ler i områder A 2 og A 3 må ikke bebygges eller under nogen form

benyttes til oplag, som gårdsplads eller på lignende måde. Be-

plantning og vedligeholdelse af de omhandlede arealer forudsæt-

tes at skulle ske i henhold til overenskomster med grundejerne

og foretages af disse. Når særlige forhold taler derfor, kan kom-

munalbestyrelsen tillade, at omhandlede arealer i område A 3 be-

nyttes som opholdsareal.

6. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lign.

gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved op-

lagring af materialer, affald o.lign. skal overholdes. Kommunal-

bestyrelsen kan stille krav om, at oplag o.lign. i områder A 2

og A 3 afskærmes med hegn.

§ 6.

Bebyggelsens ydre fremtræden.

1. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som

efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende,

§ 7.

p~p~anvedtægtens overholdelse.

1. Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anven-

delse ændres, skal der — medmindre kommunalbestyrelsen ansøges



om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges kom-

munalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser,

eksisterende og påtænkte terrænhØjder samt bygningernes beliggen-

hed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom

den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses,

således at kommunalbestyrelsen kan påse overenssteminelsen med by—

planvedtægten. /

§8.

Eksisterende bebyggelse.

1. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af

den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af

den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om-

eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid

med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted.

§ 9.

Påtaleret.

1. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Vejle kornmu-

nalbestyi~eise.

§ b.

Dispensationer fra og ændringer i by~lanvedtægten.

b. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplan—

vedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren

af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke

derved ændres.

Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens

vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne

om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner.

Således vedtaget af Vejle byråd ‘2~ /97(

JA~L¶~7~



/1. kt i. nr. P 440/ /e’I4~-
Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af
§ i i lov om byplaner ~lovbekendtgoreIsenr.63 at 20.
februar 1970, jfr. miljeministeriets bekendtgørelse nr.
541 af 27. oktober 1975).
Pl~nstyrelsend. ~ ~ ~76

P D.V.

/&‘~4 14~
kjans Bendu~n

—

Nærværende byplanvedtægt begæres i medfør af byplanlovens § b

tinglyst på de i vedtægtens § 1 nævnte matrikelnumre med und-

tagelseaf matr. nr. 15 cæ, 22 e, 22 f, 22 h og 22 k, alle af

Vinding by og sogn.

Endvidere bedes vedtægten tinglyst på matr. nr. 22 rn, 22 n, 7 ~
7 ca, 7 bØ, 7 bæ og 9 ch, alle af Vinding by og sogn.

den 2 3 MOVe 1976

P.b.v.

tNDFØRT t
FORVEJLE CMLREF

~ ~mfl

AVL
~1”Rrs~IANPEDERSEN

fm.

I

/
01u~s~~.



Matr. nr. 6 b m.f 1., Vinding by, Vinding.

Anmelder:

Vejle Byråd.

Påtegning på byplanvedtægt for et erhvervsområde ved Fredericiavej

og Ryttergrøftsvej, omfattende matr. nr. 6 b m. f 1., Vinding by,

Vinding, tinglyst 29/11 1976.

I medfør af § 11, lokaiplan nr. 16 for et erhvervsområde ved

Vindingvej (tinglyst den 21/11 1979 i medfør af § 30, stk. 3,

i lov nr. 287 af 26. juni 1978 om kommuneplanlægning) begæres

nærværende byplanvedtægt aflyst på matr. nr. 7 f og 7 ax, Vinding

by, Vinding.

Vejle Byråd, den 2 ~

/Cf~Ç~~~

~DFØ~T DAGBOGEN
FOR VEJLE CIVILRET

2 8 J~0~

LY~

~ v~T~ ~

Johan Mortensen.



I medfør af § 10 lokaiplan nr. 64 for et område ved Rye-

holm (tinglyst den 11/9 1984 i medfør af § 30, stk. 3, i

lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning) begæ-

res nærværende byplanvedtægt aflyst på det på kortbilag

nr. 2 viste område af matr. nr. 6 i, 11 z og 14 a Vinding

by, Vinding, omfattende lokalplan nr. 64.

Ovenstående begæres tinglyst på matr. nr. 6 i, 11 z og

14 a Vinding by, Vinding.

Vejle byråd, ejendomsudvalget den ‘00 f’~1’~(
P.U.V.

H.

~RT
VER~C%VILR~FO ü~(T.~98k
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Delvis ophævelse af vedtagen lokalplan 
 
Da lokalplan nr. 16 den 25.09.1979 (PlanId 1317833) og lokalplan nr. 64 den 31.07.1984 (PlanId 
1317837), blev vedtaget af Vejle Byråd, medførte det, at der skal udtages del af byplanvedtægt 
Byp-3. 

Udtaget areal 
Den skraverede del, der er omfattet af lokalplan nr. 16 og 14, hvis afgrænsning er vist med rødt. 
 
Vejle Kommune, Plan 6.6.2013 
 

 
 
 



Delvis ophævelse af vedtagen lokalplan 
 

Da lokalplan nr. 1245 den 1.11.2017 (PlanId 3522083), blev vedtaget af Vejle Byråd, medførte det, 

at der skal udtages del af byplanvedtægt nr. 3. 

Udtaget areal 
Den skraverede del, der er omfattet af lokalplan nr. 1245, hvis afgrænsning er vist med rødt. 

 

Vejle Kommune, Plan  

 
 

 

 

 



Delvis ophævelse af vedtagen lokalplan 
 
Da ophævelse af byplanvedtægt nr. 3 den 5.10.2022 (PlanId 1318139), blev vedtaget af Vejle 
Byråd, medførte det, at der skal udtages del af byplanvedtægt nr. 3. 

Udtaget areal 
Den skraverede del, der er omfattet af lokalplan nr. 1294, hvis afgrænsning er vist med rødt. 
 
Vejle Kommune, Plan den 10.10.2022 

 
 
 
 
 



Offentliggørelse på www.vejle.dk d. 10.10.2022 
Delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 3 
for et erhvervsområde ved Fredericiavej og Ryttergrøftsvej 
 
Delvis ophævelse af byplanvedtægten er endeligt vedtaget af byrådet. 
 
Klik her for at hente byplanvedtægt nr. 3 
 
Byrådet har d. 05.10.2022 vedtaget forslag til delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 3. 
 
Baggrunden for den delvise ophævelse af byplanvedtægten er, i forbindelse med udarbejdelsen af 
lokalplan nr. 1294, blev ændret på afgrænsningen, og i den forbindelse blev det overset, at en 
mindre del af byplanvedtægt nr. 3 (del af matr. nr. 9a og litra 7000bh Vinding By, Vinding) dermed 
også skulle være ophævet ved vedtagelsen af lokalplan nr. 1294. 
Vejle Kommune ønsker derfor delvist at ophæve byplanvedtægt nr. 3 for det areal, der også er 
omfattet af lokalplan nr. 1294. Arealet forbliver i byzone. 
 
Her kan du også se planen/planerne 
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og 
Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger 
efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen 
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik 
& Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. 
for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for 
brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside  
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder. 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/
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