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Forslaget er fremlagt følgende steder:

Teknik & Miljø
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Mandag-onsdag kl. 11.00-14.00,
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Forslaget kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside 
www.vejle.dk/planer eller hentes i Teknik & Miljø, 
Informationen, Kirketorvet 22. 

Offentlig høring
Forslaget er fremlagt i 8 uger. Derefter vil byrådet 
tage endelig stilling til planen.

Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til 
forslaget, skal de sendes til 
Teknik & Miljø
Kirketorvet 22
7100 Vejle

eller via e-mail til 
plan@vejle.dk
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F O R O R D

FORORD

Forord
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en 
lokalplan.

Det er planloven, der bestemmer, hvornår der 
skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i områ-
det, hvor lokalplanen gælder, skal overholde 
lokalplanen.

Lokalplaner er en ”lokal lov” og kan regulere:

- Anvendelse af arealer og bygninger
- Vej- og stiforhold
- Bebyggelsens placering og omfang
- Landskabsforhold og beplantninger 
- Afskærmning mod støj 
- Oprettelse af grundejerforeninger 
- Bevaring af bebyggelse og nedrivning 
- Friholdelse for bebyggelse 
- Krav om lavenergibebyggelse 
- Ændring i terræn 
- Plantevalg 
- Arkitektur

Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmel-
ser og kortbilag.  Redegørelsen beskriver området, 
som det er og byrådets ønsker for udviklingen i 
området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer, 
hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. 
Kortbilagene understøtter både redegørelse og 
bestemmelser.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af 
byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den ende-
lige plan. Der gælder således efter § 17 i lov om 
planlægning et midlertidigt forbud mod udstyk-
ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen 
kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for at komme med indsigelser og 
ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give 
tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overens-
stemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig 
kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis 
udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke 
er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre 
myndigheder.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen 
for forslagets offentliggørelse, og indtil den ende-
ligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, 
dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse.
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Redegørelse

R E D E G Ø R E L S E

Området nord for er udlagt i kommuneplanen 
til boligområde og i Regionplanen til råstofgra-
veområde. Der skal graves råstoffer forud for 
byudvikling.

Afgrænsningen for lokalplanområdet er vist på 
kortbilag 1.

LOKALPLANENS	INDHOLD

Anvendelse
Områdets fremtidige anvendelse fastlægges til 
åben-lav boligbebyggelse med mulighed for opfø-
relse af 5 boliger. 

Indenfor området opdeles lokalplanen i to delom-
råder. I delområde 1 kan der udstykkes 5 boliger. 
I delområde 2 i den vestlige del af matr. nr. 10p 
Jerlev By, Jerlev, skal der udlægges areal til fælles 
friareal samt et regnvandsbassin. Bassinet place-
res i den økologiske forbindelseslinje til gavn for 
dyre- og planteliv. 

Delområde 1 skal ved lokalplanens endelige ved-
tagelse overføres til byzone. Delområde 2 skal 
forblive i landzone og udlægges til ny natur, så 
der bliver et sammenhængende naturområde. 

Udstykning	og	bebyggelse
Helhedsplan
Der er udarbejdet en helhedsplan for et større 
område, der udover denne lokalplan, skal danne 
baggrund for yderligere én eller to lokalplaner. 
Helhedsplanen tager udgangspunkt i den gamle 

BAGGRUND	OG	FORMÅL
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønsker 
fra en privat grundejer om at udstykke 5 byg-
gegrunde på et areal i forlængelse af Horskær 
Mosevej. 

Der er lavet en helhedsplan for et større område 
syd for Jerlev kirke mellem Jerlev Landevej og det 
eksisterende boligområde mod øst, som sikrer de 
indsigtskiler til kirken, som kirkemyndighederne 
har sat som forudsætning for lokalplanens gen-
nemførelse. Ved nye lokalplaner i området, skal 
de planlægges efter principperne i helhedsplanen.

EKSISTERENDE	FORHOLD
Området ligger godt 4oo meter syd for Jerlev 
kirke i forlængelse af Horskær Mosevej. Området 
grænser mod øst op til et andet åben-lav boligom-
råde og mod vest ligger det åbne land og længere 
ude Jerlev Landevej. På den anden side af Jerlev 
Landevej  og nord for lokalplanområdet ligger 
der et område, som er udlagt til råstofområde i 
Regionens råstofplan. Nord og syd for de 5 grunde 
ligger beskyttede §3 området (moser). I området 
både syd og nord boligområdet er der særlige 
økologiske forbindelseslinjer, som der skal tages 
højde for i lokalplanen. 

Langs lokalplanens østlige skel løber et fredet dige, 
som skal sikres bevaret.

Hele området ligger i kirkens fjernomgivelser, og 
der stilles derfor særlige krav til bebyggelsespla-
nen med indlagte indsigtskiler samt særlige bebyg-
gelseregulerende bestemmelser for bebyggelsen.

Set fra Smalle Jerlevvej mod kirken
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R E D E G Ø R E L S E

REDEGØRELSE

Vej-,	sti-	og	parkeringsforhold
Fortsættelsen af boligvejen Horskær Mosevej 
ind til de 5 grunde udlægges i 8 meters bredde 
med en vejbanebredde på 6 meter. Anlagte stier 
skal udlægges i 5 meters bredde og anlægges i 
3 meters bredde. Naturstier kan etableres som 
trampestier.
Langs boligvejen skal arealet mellem vejbanen og 
de enkelte grunde anlægges med enten græs, eller 
græsarmering. Fortov med fliser skal etableres i 
den ene side af vejen, som vist på bilag A på side 
22. Til hver grund må der etableres én overkørsel 
på 4 meter. Ved dobbelt carport må overkørselen 
over vejrabatten etableres med en maks. bredde 
på 6 meter.
Der skal etableres 2 parkeringspladser på egen 
grund til åben-lav bebyggelse.

Ubebyggede	arealer
I indsigtskilen kan der etableres stier, der kan 
forbinde området nord for.
Langs boligvejen skal der etableres belysning, som 
parkbelysning med en lyspunkthøjde på 3,5 m.

Delområde 2 
På den vestlige del af matr. nr. 10p Jerlev By, Jerlev 
skal der etableres et regnvandsbassin til bebyg-
gelsen. Fra vendepladsen skal der gå en befæstet 
vej nord for den vestligste grund, for at sikre 
sædvanlig vedligehold af regnvandsbassinnet.

Der skal friholdes et areal på minimum 10 m som 
bufferzone til §3 områderne. I bufferzonen må 
der dog gerne etableres trampestier eller grus-

stjerneudstykning, der tydeligt ses i Jerlev i dag. 
(Se side 12) Desuden indeholder den ind- og 
udsigtskiler til og fra kirken, således at den gamle 
middelalderkirke stadig er synlig fra de omkring-
liggende veje. 

Denne lokalplan, som er en del af helhedsplanen 
skal derfor udstykkes efter den retningsgivende 
udstykningsplan på kortbilag 3.

Delområde 1
Indenfor delområde 1 kan der opføres åben-lav 
boliger i én etage med fladt tag i moderne fun-
kisstil. Hældning på taget skal skjules bag en høj 
murkrone. Terrænnet kan udnyttes med forskudte 
planer eller med kælder/parterreetage.

På grund af den nære beliggenhed til kirken skal 
der tages særlige hensyn til bebyggelsens mate-
riale- og farvevalg. For at skabe en harmonisk 
bebyggelse, som ikke bliver for dominerende i 
forhold til kirken, skal boligernes farvevalg bestå 
af afdæmpede farver i nuancerne røde, brunlige, 
sandfarvede og grålige eller som en kombination af 
disse. Boligerne må opføres i blank mur (ubehand-
lede mursten), vandskuret eller pudset tegl eller 
træ, eller som som kombination af træ og sten.
Tagene skal opføres med tagpap.

Nye naturområder
Den østlige halvdel af matr. nr. 10p Jerlev By, 
Jerlev skal sikres som et nyt naturområde, der 
kan binde de eksisterende naturområder sammen 
og dermed sikre de økologiske forbindelselinjer 
mellem §3 områderne. 

Set fra delområde 1 mod mosen.
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vens kapitel 8.

Vejle Museerne har foretaget en arkivarisk kon-
trol af området for lokalplan 1139. Der er ikke 
registreret hverken synlige eller skjulte fortids-
minder indenfor selve lokalplanområdet. Mod øst 
og sydøst langs Mejslingvej er der dog registreret 
flere sløjfede gravhøje. Umiddelbart nord for 
Jerlev Landevej, på matrikel 11a, har museet 
ved forundersøgelser i vinteren 2012 konstateret 
omfattende bebyggelsesspor fra sen jernalder 
eller vikingetid. Dette samt den topografiske 
beliggenhed og lokalplanområdets placering i 
nærhed til Jerlev Kirke taler for, at der kan være 
skjulte bebyggelsesspor omfattet af Museumslo-
vens Kapitel 8, og museet anbefaler derfor, at der 
foretages en arkæologisk forundersøgelse forud 
for byggemodning af lokalplanområdet.  

Diger
Diger er beskyttet efter museumslovens § 29a. Det 
betyder, at der ikke må ændres i digets tilstand, og 
at diget ikke må fjernes. Diget må ikke beskadiges 
eller beplantes eller gentilplantes, før der er givet 
dispensation fra Kommunen.
Langs det østligste skel af lokalplanens afgræns-
ning løber et gammelt dige, som skal beskyttes 
jævnfør Museumsloven §29a. Den østlige indsigt-
skile til kirken beskytter samtidig diget, idet der 
bliver et ubebygget areal imellem diget og den 
nye bebyggelse. Se kortbilag 4.

belagte stier.
Den del af mat. nr. 10p, Jerlev By, Jerlev, som skal 
udlægges til ny natur skal beplantes med træer 
og buske, der forefindes i området, så det får en 
naturlig sammenhæng med de omkringliggende 
§3 områder.

FORHOLD	TIL	ANDEN	PLANLÆGNING	OG	
LOVGIVNING

Naturbeskyttelsesloven
Der er forud for denne lokalplan udarbejdet en 
helhedsplan for et større område op mod kirken, 
for at sikre indsigtskiler til kirken. Der er en kir-
kebyggelinje på 300 meter til kirken, hvor det for-
budt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter 
højt. Kirkebyggelinjens formål er at forhindre at 
der opføres bebyggelse, som virker skæmmende 
eller hindre, at kirkerne er synlige i landskabet. 
Det har betydet at der i helhedsplanen er ind-
lagt 3 indsigtskiler til kirken, så indblikket fra de 
omkringliggende veje til kirken stadig opretholdes. 

Lokalplanområdet berøre både det nordlige og 
sydlige §3 område i form af mose, som skal beskyt-
tes. Der udlægges derfor en bufferzone på 10 m 
fra §3 området til den nye udstykning. 

Museumsloven
Jordfaste fortidsminder som bo- og gravpladser, 
kulturlag og lignende er omfattet af museumslo-

Fra kirken  mod boligområdet
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REDEGØRELSE

A  er afgrænset mod nord og øst af en 100 meter 
gravefri zone til nærmeste beboelse. Udnyttelse af 
råstofferne i den 100 meter gravefri zone kræver 
tilladelse fra Region Syddanmark.

I bilag A til råstofplanen står der, at området skal 
udgraves på en periode på under 5 år. Området 
er samtidig udlagt til boligområde i kommunepla-
nen. For at området kan udnyttes til boliger, skal 
der udarbejdes ny lokalplan efter helhedsplanens 
principper. Byggemodnes der i forlængelse af  
udgravninen forventes det dog, at området kan 
udgraves på 1 år. 

Vandplaner
Det fremgår af vandplanens retningslinje, at hvor 
det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempel-
vis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles 
til vandingsformål eller lignende. I dette område 
viser nedsivningspotentialekortet, at det ikke er 
muligt at nedsive. Der skal derfor i videst muligt 
omfang opsamles rent tagvand til vandingsformål 
eller lignende.

Kommuneplan	2009-2021
Hovedstruktur:
Landdistrikterne i Vejle Kommune har fortat et 
levende og velfungerende lokalsamfund, hvor 
lokale kræfter er aktive med at skabe sociale 
netværk, der løfter en række opgaver lokalt, lige 

Landbrugsloven	og	jordbrugsmæssige	area-
linteresser
Der er landbrugspligt på matr. nr. 10p Jerlev By, 
Jerlev. Inden realisering af lokalplanen forud-
sættes det, at landbrugspligten ophæves efter 
landbrugslovens regler.

Når landbrugsjord skal overgå til bymæssige 
formål, skal det sikres at forbruget af landbrugs-
jord ikke bliver større end nødvendigt, og der skal 
sikres en passende afstand mellem eksisterende 
landbrug og ny bebyggelse, så miljøkonflikter så 
vidt muligt undgås. Det er undersøgt, hvorvidt der 
i eller i nærheden af lokalplanområdet er registre-
ret landbrug med erhvervsmæssig dyrehold. Der 
findes en nærliggende landbrugsejendom med 
erhvervsmæssig dyrehold. Denne landbrugejen-
dom er i forvejen begrænset i deres udvidelses-
muligheder. Dette skyldes, at ejendommenes 
produktionsanlæg allerede inden udbygning af 
lokalplanområdet ligger i nærheden af et byzone-
areal og tæt på et område, der i kommuneplanen 
er udlagt til byzone.

Anden	lovgivning

Råstofgravning
Nord for lokalplanområdet ligger et stykke jord, 
der er udpeget af Region Syddanmark som råstof-
graveområde.  Graveområdet i råstofplanens bilag 

Fra det nye boligområde mod kirken
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bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den 
enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til 
tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten 
max. 40. Bebyggelse i 1 etage må opføres med 
en facadehøjde på op til 4 meter målt fra naturligt 
terræn til tagudhæng. Ved bebyggelse i én etage 
kan der tillades en større facadehøjde, såfremt 
bebyggelsen etableres med forskudte planer eller 
med en kælder/parterreetage. Bebyggelse med 
placering på arealer med terrænmæssigt store 
forskelle skal placeres og udformes, så de er med 
til at understrege terrænet.

Zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af 
området der er i landzone, overføres til byzone 
ved lokalplanlægning

Notat: I dette område gælder særlige bestem-
melser for kirkeomgivelser.

Helhedsplan
Der er både udarbejdet en helhedsplan for natur-
genopretning efter råstofgravning af lokalplanom-
rådet og området vest for lokalplanområdet, og 
en helhedsplan for bebyggelse for hele området 
syd for Jerlev kirke. Se helhedsplan for bebyggelse 
på kortbilag 4.

Helhedsplan for bebyggelse
Helhedsplanen for bebyggelse tager udgangspunkt 
i den stjerneudstykning, som tydeligt ses i Jerlev 
i dag. (Se side 12). Helhedsplanen er delt op i 3 
boligklynger. Èn i forlængelse af Horskær Mosevej 
og to syd for Jerlev kirke, som splittes op af en 
indsigtskile til kirken. Der er i alt 3 indsigtskiler til 
kirken, som sikre indblik til kirken fra de omkring-
liggende veje. 
Udover denne lokalplan giver helhedsplanen mulig-
hed for yderligere en-to lokalplaner nord for denne 
lokalplan, hvor strukturen omkring indsigtskilerne 
til kirken færdiggøres.

Arkitekturpolitik
Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens 
retningslinjer. Det er arkitekturpolitikkens mål, at 
sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende 
forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle 
nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre 
området en højere arkitektonisk kvalitet.

fra foreningsliv og byfester til byudvikling, iværk-
sætteri og etablering af natur og stier.

Vejle Kommune ønsker at understøtte det gode 
liv i landdistrikterne. Lokalsamfundene skal derfor 
have en varieret og attraktiv boligsammensætning 
og gode fællesanlæg. Der skal være mulighed 
for at forbedre de fysiske rammer og eventuel 
udbygning i harmoni med lokalområdets særlige 
karakter og landskab.

Retningslinjer - Byudvikling og naturområder.
Hvor byggeri sker op til et naturområde, skal der 
etableres en fri zone mellem naturområdet og den 
ny bebyggelse. Zonens bredde tilpasses de lokale 
forhold, men bør normalt være 10-25 meter. Zonen 
kan eksempelvis anvendes til rekreative stier.
For området, der samtidigt er udpeget til økolo-
giske forbindelser og potentiel natur gælder, at 
formålet både e at skabe sammenhængende natur 
og kvalitet i byområderne. I byområderne er kun 
de overordnede økologiske forbindelser udpeget.

Udpegningen betyder, at der i forbindelse med 
byfornyelse og nye boligområder skal sikres økolo-
giske forbindelser og faunapassager. Afgrænsnin-
gen mellem bebyggelse og de nye naturområder 
fastlægges i forbindele med lokalplanlægningen.

Jerlev  
Jerlev er en landsby, der er udbygget relativt 
kraftigt de senere år.
Det er oprindeligt en stjerneudstykket landsby, 
der har udviklet sig til en landevejsby. Stjerneud-
stykningen kan fortsat ses på de levende hegn og 
diger mellem markerne. Det er vigtigt at bevare 
sporerne af stjerneudstykningen. Byen har køb-
mand, kro og forsamlingshus. Den tidligere skole 
ligger i udkanten af byen. Jerlev høre i dag til 
Ødsted skoledistrikt.

Et større område ved Jerlev er i Region Sydan-
marks råstofplan udpeget til råstofgraveområde 
(grus). Det betyder, at udbygning må afvente, at 
grusforekomsterne er udnyttet. 

Rammer	15.B.5:
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. 
Bebyggelsen må være tæt-lav og åben-lav bolig-
bebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må 
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den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til 
bygninger, fritidstilbud og mange andre steder, 
hvor også handicappede borgere bør kunne færdes 
uden hindringer.

Forsyning	og	spildevand

Vand
Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vand-
forsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment 
vandværk.

Varme
Vejle Kommune varmeplanlægger løbende. Plan-
lægningen sker ved, at kommunen godkender 
projektforslag for kollektiv varmeforsyning. Pro-
jektforslaget godkendes, hvis det er den bedste 
samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, 
måde at varmeforsyne ejendommene i området 
på. Der kan være godkendt et projektforslag for 
kollektiv varmeforsyning i lokalplanområdet.

Regnvand
Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, 
da lokalplanen ikke er omfattet af den gældende 
spildevandsplan. Regnvandet skal ledes via nyt 
separatsystem og nye regnvandsbassiner til Jerlev 
Bæk. Recipienten er højt målsat og der stilles 
skærpet vilkår til udledningerne, således at lokal-
planens påvirkning af recipienten begrænses mest 
muligt. Der er i lokalplanen regnet med en maksi-
mal befæstigelsesgrad på 30 % og det forventes, 
at der i tillægget til spildevandsplanen anføres, at 
denne befæstigelsesgrad skal overholdes. Befæstes 
yderligere skal der etableres forsinkelse på egen 
grund evt. med faskiner. 

Spildevand
Spildevandet ledes via nyt separat system til eksi-
sterende spildevandsystem i Horskærvej. Vejle 
Spildevandsanlæg, der ikke bliver beliggende i 
vejarealer, skal sikres med sædvanlig servitut, 
med deklarationsbælter på hver side af lednin-
gerne. Regnvandsbassinner skal ligeledes sikres 
ved servitut.
Vejle Spildevand er udelukkende forpligtet til at 
aftage vand fra stueetagen. men fra kældre kan 
det være nødvendigt at opsætte en pumpe, der 
kan fjerne eventuel overfladevand.

Det er målet i arkitekturpolitikken at skabe bolig- 
og byområder, der har et bymiljø af høj kvalitet, 
hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og 
mulighed for socialt samvær.
Det er målet i arkitekturpolitikken, at åer, ådale, 
bakker og skove skal bevares og beskyttes for at 
forbedre naturværdierne. Desuden er det målet 
at bevare landområdernes åbne karakter. Jerlev 
by er bygget op omkring Jerlev kirke, som en 
stjerneudstykning. Helhedsplanen tager udgangs-
punkt i denne stjerneudstykning og viderefører 
den. På den måde kan der også skabes naturlige 
indsigtskiler til kirken, og der lægges afstand til 
det beskyttede dige langs det østlige skel af lokal-
planområdet. Områderne indenfor indsigtskilerne 
kan  bruges til rekreative arealer, men dog uden 
bebyggelse eller træer.

Bæredygtighed,	sundhed	og	trivsel
Vejle Kommune har i Kommuneplan 2013-2025 
opstillet mål for bæredygtighed, sundhed og triv-
sel. Vejle Kommunes indsats består i at medvirke 
til, at væksten i boliger og erhverv placeres, så 
der bliver de bedste muligheder for at benytte 
kollektiv trafik og cykeltrafik. Muligheden for den 
daglige motion skal også fremmes.

Det grønne islæt bør være et grundlæggende prin-
cip for nye boligområder og omdannelse af ældre 
byområder, da grønt i lokalmiljøet har en positiv 
effekt på menneskers helbred. Helhedsplanen for  
området er en meget grøn plan, idet der er i den 
nordligste bebyggelse er lagt store grønne kiler 
ind mellem boligerne, og alle boliger har adgang 
til et grønt område. 

I denne lokalplan er boligerne omgrænset af 
grønne områder. Både syd og nord for ligger §3 
områder og vest for boligerne skal et nyt natur-
område opstå, som en geologisk forbindelseslinje 
mellem de to §3 områder. 

Tilgængelighed
Vejle Kommunes handicappolitik 2009 har til 
formål at skabe rammerne om et dynamisk og 
forpligtende samarbejde for at sikre ”Et Vejle 
med plads til alle”. Kommunens handicapplan 
2008-2013 sætter fokus på hvilke mål og hand-
linger, der er vigtige inden for handicapområdet. 
Et vigtigt mål er kommunens ansvar for at sikre 
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støjdæmpende foranstaltninger, eventuelt i form 
af en støjmur eller dæmpning af støjkilder, alt efter 
hvad der der er årsag til det forhøjede støjbidrag.

MILJØSCREENING	AF	LOKALPLANFORSLAGET
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvur-
dering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om lokalplanens påvirkning af miljøet 
har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 

Lokalplanen er blevet screenet i forhold til den 
biologiske mangfoldighed, befolkning, menne-
skers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og 
arkæologisk arv. 

- Her beskrives de emner der er påvirkning på, og 
hvorfor de ikke påvirker miljøet negativt. 

I den sydlige del af lokalplanområdet skabes der en 
økologisk forbindelseslinje mellem de to §3
områder ved at udlægge den vestlige del af matr. 
nr. 10a Jerlev By, Jerlev til ny natur. Der udlægges
en bufferzone på 10 m til §3 områderne, som ikke 
kan udstykkes for at beskytte naturområderne.
Der kan etableres grusbelagte stier eller trampe-
stier i bufferzonen.

Lokalplanen er en del af helhedsplanen, som bland 
andet har til formål at bevare ind- og udsigtskiler 
til kirken.

Lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig 
negativ indvirkning på miljøet i henhold til miljø-
vurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor 
ikke miljøvurderet.

Miljøforhold
Region Syddanmark kortlægger arealer efter jord-
forureningsloven, hvor der enten er mistanke om 
forurening (Vidensniveau 1) eller konstateret jord-
forurening (Vidensniveau 2). Der er ikke kortlagte 
arealer i området.
Lokalplanområdet, som overgår fra landzone til 
byzone ved den endeligt bekendtgørelse af den 
endelige plan skal undtages fra områdeklassifi-
ceringen.

Støj
Inden for lokalplanområdet og tilstødende områder 
skal Miljøstyrelsens gældende vejledende grænse-
værdier for støj overholdes. Støjgrænserne fast-
sættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, 
der er bestemt for området.

Miljøstyrelsens gældende vejledende grænse-
værdier for indendørs støj i boligområdet skal 
overholdes.
Såfremt det påvises, at de tilladte grænseværdier 
for udendørs støj i boligområdet overskrides, for så 
vidt angår støj fra Jerlev Landevej, skal der laves 

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle
Tlf.: 76 81 00 00
Fax: 76 44 40 01
E-post: post@vejle.dk

Initialer:
Plan

Dato:
18.07.2012

Mlforhold:
1:7000

Emne:

Vedr.  Horskær Mosevej  5
Tegn. nr:

Jerlevs stjerneudstykning
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§	1	 Formål
§ 1 Formål

Lokalplanens formål er:

- at fastlægge området til et åben-lav boligområde til 5 boliger,

-  at følge helhedsplanens principper om videreførelse af stjerneudstyk-

ningen og friholde areler til indsigtskiler til kirken, 

- at udlægge grønne områder, og

- at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for byggeriets-

omfang, placering og arkitektur.

§	2	 Område	og	zonestatus
§ 2 Område og zonestatus

2.1	 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter 

del af matr. nr. 10p Jerlev By, Jerlev. Lokalplanen omfatter også alle 

parceller der efter den 13.6.2012 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2	 Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 1 i 2 delområder. 

Området er beliggende i landzone, men delområde 1 overføres til 

byzone ved Byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanen. 

§	3	 Anvendelse
§ 3 Anvendelse

3.1	 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål for åben-lav bebyg-

gelse med én bolig på hver grund.

3.2	 Delområde 1 kan indeholde 5 boliger. Delområde 2 er udlagt til friareal 

og regnvandsbassin for delområde 1.

3.3	 Indenfor indsigtskilen til kirken, må der ikke være nogen form for 

bebyggelse, eller høje træer. 

3.4	 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, 

anlægges regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets 

forsyning.

§	4	 Udstykning
§ 4 Udstykning

4.1	 Udstykning af parceller til bebyggelse må kun udføres i overensstem-

melse med den på kortbilag 3 viste udstykningsplan, eller på baggrund 

af en anden af Byrådet godkendt udstykningsplan, der følger lokalplan 

Bestemmelser

B E S T E M M E L S E R

Lokalplan	nr.	

Efter lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009 med senere 
ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Boligområde	ved	Horskær	mose
1139
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ens og helhedsplanens principper.

4.2	 I delområde 1 må der udstykkes grunde til åben/lav boligbebyggelse 

med en størrelse på over 800 m².

4.3	 I indsigtskilen til kirken, der fremgår af kortbilag 4, må der ikke udstyk-

kes til bebyggelse.

§	5	 Vej-,	sti-	og	parkeringsforhold
§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1	 Vejadgang til lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Horskær Mosevej, 

som vist på kortbilag 3.

5.2	 Boligvejen skal etableres med flisebelagt fortov i den ene side af vejen.

I den anden side kan vejrabatten udføres med græs eller græsarmenring.

5.3	 Boligveje udlægges som private fællesveje i en bredde på 8,0 meter 

med en kørebanebredde på 6,0 meter. 

5.4	 Anlagte stier skal udlægges i en bredde på minimum 5,0 meter med 

en stibanebredde på 3,0 meter.  

5.5	 Stier skal anlægges med fast belægning, som grusbelægning eller som 

trampestier. 

5.6	 I boligområder må der kun etableres én overkørsel til hver ejendom 

med en maks.  bredde på 4,0 meter. Ved en dobbelt carport må bred-

den på overkørselen være 6 meter. 

5.7	 Der skal udlægges 2 parkeringspladser på den enkelte grund.

5.8	 For enden af boligvejen skal der etableres en vendeplads i overen-

stemmelse med vejreglerne.

5.9	 Vejle Spildevand A/S skal sikres ret til etablering af adgangsvej til 

regnvandsbassinnet i delområde 2 nord om den vestligste grund.

§	6	 Miljøforhold
§ 6 Miljøforhold

6.1	 I lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gæl-

dende vejledende grænseværdier for støj overholdes. Støjgrænserne 

fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er planlagt 

for området. 

6.2	 Overholdelse af grænseværdierne kan for indendørs støj ske ved 

konstruktion,  støjisolerende glas, facadeisolering og lignende, og for 

udendørs støj ved, at opholdsarealerne skal placeres på den side af 

B E S T E M M E L S E R

BESTEMMELSER
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bebyggelsen, der vender bort fra vejen.

6.3	 Kobber, zink, andre metaller og materialer kan kun anvendes, hvis 

det afstrømmende vand fra facade, tage og belægninger, som tilledes 

kloaksystemet, ikke indeholder koncentrationer, der kan medføre 

problematiske koncentrationer i vandløb, søer eller havet.

6.4	 Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, da lokalplanom-

rådet ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan. Området 

skal separatkloakeret. Spildevandet ledes via nyt separat system til 

eksisterende spildevandsystem i Horskærvej. Regnvandet ledes via 

nyt separatsystem og nye regnvandsbassiner til Jerlev Bæk.

6.5	 Rent overfladevand skal i videst muligt omfang opsamles på egen 

grund og benyttes til vanding eller lignende.

§	7	 Bebyggelsens	omfang	og	placering
§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

Delområde	1
7.1	 Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom må ikke overstige 30% 

for fritliggende parcelhuse.

7.2	 Bebyggelse indenfor delområde 1 må opføres i én etage med fladt tag.

	 Hældning	for vandafledning af taget skal skjules bag en høj murkrone. 

7.2	 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere 

end 4 m fra fastlagte niveauplan. Ved bygninger, der opføres med 

forskudte planer eller med kælder/parterreetage kan der tillades en 

større facadehøjde.

7.3	 Bebyggelsens højde indlægges i forhold til det fastlagte niveauplan. 

Der kan fastsættes flere niveauplaner for samme grund. Niveauplaner 

indlægges af Vejle Kommune i forbindelse med byggesagsbehandlingen 

efter følgende principper: 
	
7.4	 På grunde med terrænforskel på mellem 0 og 1,25 meter inden for 

bygningens sokkelfelt fastlægges ét niveauplan.

	 På grunde med terrænforskel på mellem 1,25 og 2,5 meter inden for 

bygningens sokkelfelt, fastsættes flere niveauplaner, da byggeriet 

skal etablers med forskudte planer. På grunde med terrænforskel på 

mere end 2,5 meter inden for bygningens sokkelfelt, skal bebyggel-

sen opføres med kælder/parterreetage, og der kan fastsættes flere 

niveauplaner. Se skitse.

7.5	 Gulvkoten i boligerne må højest ligge 0,25 meter over det fastlagte 

B E S T E M M E L S E R
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niveauplan. Se skitse
7.6	 Ved partereetage kan der accepteres en gulvkote, der er over 0,25 

meter over niveauplan, såfremt byggeriet er tilpasset terrænet.

§	8	 Bebyggelsens	udseende
§ 8 Bebyggelsens udseende

8.1	 Indenfor lokalplanområdet skal ydervægge udføres i blank mur (ube-

handlede mursten), vandskuret eller pudset tegl, eller træ eller som 

kombination af træ og tegl. Mindre bygningsdele kan tillades opført 

i et plademateriale, så længe det giver en god helhedsvirkning med 

resten af huset.

8.2	 Bygningerne må opføres med afdæmpede farver i nuancerne røde, 

brunlige, sandfarvede, sorte og grålige farver eller som en kombination 

af disse, således at farverne ikke bliver for dominerende i forhold til 

oplevelsen af kirken.

8.3	 Hvide eller andre kraftige facadefarver kan således ikke accepteres.

8.4	 Garager, carporte og udhuse integreres i bygningsvolumenet. Bebo-

elsesdel, garager, carporte og udhuse skal opleves som én og samme 

bygning.

8.5	 Facadematerialer, med undtagelse af vinduer, må ikke være reflekte-

rende eller blændende og må højst have glanstrin 30.

8.6	 Indenfor lokalplanområdet må der kun bygges moderne funkishuse 

med fladt tag. Hældning til afvanding af taget skal skjules bag en høj 

murkrone.

Eksempel på bebyggelse, der er tilpasset terrænnet.

B E S T E M M E L S E R

BESTEMMELSER
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8.7	 Tage skal dækkes med tagpap.

8.8	 Solfanger/solceller på tage og facader skal tilpasses bygningens arki-

tektur og skal være antireflekterende.

8.9	 Solceller på flade tage skal skjules bag en høj murkrone.

8.10	 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er 

synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en 

diameter på 1 meter.

8.11	 Udvendige tekniske installationer skal indgå som afskærmede arki-

tektoniske elementer i bebyggelsen.

§	9	 Ubebyggede	arealer§ 9 Ubebyggede arealer

9.1	 Der må højst terrænreguleres med +/- 0,5 meter i forhold til eksi-

sterende terræn og ikke nærmere skel end 1 meter. Undtaget er 

regnvandsbassiner og vejanlæg. 

9.2	 Terrænregulering må udføres med en maksimal hældning på 1:1,5, 

således at stejle skråningsanlæg undgås, og så terrænet opleves som 

naturligt terræn med et blødt afrundet forløb. Terrænreguleringen skal 

udføres uden kantede skråningsanlæg eller støttemure, og skal gives 

en landskabelig sammenhæng med bebyggelsen.

9.3	 Der må terrænreguleres i umiddelbar nærhed af boligen til terrasse-

arealer. Opfyldt eller afgravet terrasseareal til gulvniveau må maks. 

udgøre 5 % af grundens størrelse. Terrænreguleringen i forbindelse 

med terrasser i umiddelbar nærhed af boligen, må udføres med støt-

temure der vender ind mod terrassen, og som ikke kan ses fra nabo-

ejendomme, fælles friareal eller veje, sålænge de ikke er over 0,5 m 

Eksempel på parterreetage

B E S T E M M E L S E R
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i højden.

9.4	 I de indsigtskiler, vist på helhedsplanen på kortbilag 4, må der ikke 

opføres nogen form for bebyggelse eller indrettes legepladser. 

9.5	 Den grønne indsigtskile til kirken kan bruges til andre rekreative formål 

end legepladser for beboerne i området.

9.6	 I indsigtskilen og andre grønne fællesarealer må der etableres tram-

pestier eller grusbelagte stier, som vist på kortbilag 3.

9.7	 De fælles friarealer skal fremstå som græsarealer med buske og mindre 

træer, der naturligt høre stedet til.

9.8	 Der skal etableres et regnvandsbassin vest for de 5 grunde i delområde 

2, som vist på kortbilag 3.

9.9	 Regnvandsbasinet kræves ikke indhegnet.

9.10	 I delområde 2 skal området etableres som ny natur med træer og 

buske, som naturligt høre stedet til.

9.11	 Der udlægges en bufferzone på 10 meter til §3 området.  Indenfor 

bufferzonen i delområde 1 kan der etableres trampestier, som vist på 

kortbilag 3.

9.12	 De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til 

oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med 

en totalvægt over 3500 kg samt både.

9.13	 Alle hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Hegn mod vej, 

sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 meter fra skel.

Eksempel på moderne funkishus

B E S T E M M E L S E R

BESTEMMELSER
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9.14	 Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som 

parkbelysning med en lyspunktshøjde på maksimum 3,5 meter, som 

er afskærmet og ikke blændende skot.

9.15	 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes hustandsmøller 

eller minimøller.

§	10	 Betingelser	for	ibrugtagen	af	ny	bebyggelse§ 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse

10.1	 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentlig 

kloakanlæg, og der er sikret afledning til områdets regnvandsbassiner.

10.2	 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret eller sikret 

etableret: veje, stier og parkering nævnt i § 5 om Vej-, sti- og par-

keringsforhold, samt fælles friarealer og beplantning nævnt i § 9 om 

ubebyggede arealer.
	
§	11	 Grundejerforening
§ 12 Grundejerforening

11.1	 Der skal oprettes en ny grundejerforening for delområde 1, matr. nr. 

10p Jerlev By, Jerlev.

11.2	 Grundejerforeningerne oprettes med medlemspligt for samtlige ejere 

af nye bebyggede og ibrugtagne ejendomme inden for den enkelte 

forenings område. 

11.3	 Grundejerforeningerne skal oprettes, når mindst 50 % af den enkelte 

forenings område er bebygget, og når byrådet stiller krav om opret-

telse. Det er grundejernes pligt at indkalde og vedtage de vedtægter, 

der er nødvendige for foreningen.

11.4	 Grundejerforeningerne skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges 

med eksisterende grundejerforeninger i de tilgrænsende områder.

11.5	 Grundejerforeningerne skal, efter krav fra byrådet, optage grundejere 

fra tilgrænsende områder.

11.6	 Grundejerforeningerne skal varetage drift og vedligehold af fælles 

friarealer, private fællesveje, stier, belysning, beplantning samt, efter 

anvisning fra vandløbsmyndigheden, eventuelle private vandløb, her-

under dræn, inden for den enkelte forenings område.

11.7	 Grundejerforeningernes vedtægter og senere ændringer skal godken-

des af byrådet.

B E S T E M M E L S E R
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§	12	 Aflysning	af	lokalplan	og	servitutter§ 13 Aflysning af lokalplan og servitutter

12.1	 Med offentliggørelsen af den endelige lokalplan ophæves eventuelle 

privatretslige tilstandsservitutter, hvis de er i strid med lokalplanens 

formål.

§	13	 Lokalplanens	retsvirkninger§ 14 Lokalplanens retsvirkninger

13.1	 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokal-

plan, må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge § 18 i Lov 

om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 

overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2	 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 

hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de 

anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

13.3	 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af 

lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 

principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan

	 kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

13.5	 Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig 

betydning for virkeliggørelse af  lokalplanen.
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Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1139 
 
Lokalplan nr. 1139 Boligområde ved Horskær Mose i Jerlev er den 
1.10.2014 vedtaget af Vejle Byråd. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2009-21 
bev vedtaget af Vejle Byråd den 18.12.2013. 
 
Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af 
indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet 
med indsigelser til planen, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er vedta-
get af byrådet, vedlagt. 
 
Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: 
 

 Matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev (delområde 1 i lokalplanen der var of-
fentligt fremlagt i 8 uger) er udtaget af den endeligt vedtagne lokal-
plan. Dermed er tekst i redegørelsen og i bestemmelserne, der har 
noget med matr. nr. 10a er slettet. 
 

 Teknisk rettelse i §3.2 ændres til: Delområde 1 kan indeholde 5 boliger. 
Delområde 2 er udlagt til friareal og regnvandsbassin for delområde 1. 

 
 Befæstigelsesgraden ændres til 30 % 

 
 Afsnittet omkring spildevand ændres til: 

Der kan kun ske afledning af spilde- og regnvand ved gravitation (vand der 
læber selv) til spildevandsforsyningensselskabets ledningssystem fra stue-
plan. Afledning af spilde- og regnvand fra kældre / parterre etage skal ske 
ved private foranstaltninger, for eksempel pumpning. 

  
Lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside: www.vejle.dk/afgoerelser 
http://www.vejle.dk/planer eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. ved 
henvendelse til e-mail: servicecenter@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirke-
torvet 22, 7100 Vejle. 
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J. nr.: 01.02.05-P16-10-11 

 

Kontaktperson: 

Elsebeth Frost-Jensen 

Lokaltlf.: 76812254 

Mobil:  

E-post:ELSFR@vejle.dk 

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
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./. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annoncen for offentliggørelse af lokalplanen, 
der offentliggøres den 3.10.2014 på kommunens hjemmeside. I annoncen kan du finde retsvirk-
ningerne og klagevejledningen for planen. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Elsebeth Frost-Jensen 
Byplanlægger - Arkitekt, cand. arch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra den 1. november i år bliver Digital Post obligatorisk for alle borgere. Vejle Kommune er i gang med at indføre 
Digital Post, og vi sender så vidt muligt breve digitalt. Det betyder, at brevtyper, du tidligere har modtaget fra os 
som fysisk post, nu kan lande i din digitale postkasse. Du kan oprette postkassen allerede i dag – se, hvordan du gør 
på www.vejle.dk/post. Når du er tilmeldt Digital Post, så husk at tjekke din digitale postkasse, ligesom du også 
tømmer din fysiske postkasse. 
 



Annoncering på www.vejle.dk d. 3.10.2014 
 
 
Lokalplan nr. 1139  
Boligområde ved Horskær Mose, Jerlev 
 
Klik her for at hente lokalplanen 
 
Byrådet har d. 1.10.2014 vedtaget ovennævnte lokalplan. 
Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2009-21 blev vedtaget af Vejle Byråd den 18.12.2014 og er blevet 
indarbejdet i Kommuneplan 2013-25. 
 
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for udstykning af 5 boliger på matr. nr. 10p Jerlev 
By, Jerlev i forlængelse af Horskær Mose i Jerlev. 
 

Ændringer i planen 

Lokalplanen, som har været i offentlig høring gav mulighed for at udstykke 5 boliger på matr. nr. 
10p og 13 boliger på matr. nr. 10a, Jerlev By, Jerlev.  
Lodsejeren, der ejer matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev har efter høringsperioden ønsket at trække sine 
arealer ud af denne lokalplan, således at lokalplanen kun indeholder 5 boliger på matr. nr. 10p 
Jerlev By, Jerlev. Dermed er tekst i redegørelse og bestemmelser, der omhandler matr. nr. 10a  
slettet i lokalplanen. 

 
Derudover er der foretaget tekniske rettelser: 

 §3.2 ændres til: Delområde 1 kan indeholde 5 boliger. Delområde 2 er udlagt til friareal og 
regnvandsbassin for delområde 1. 

 
 Befæstigelsesgraden ændres til 30 % 

 
 Afsnittet i redegørelsen omkring spildevand ændres til: 

Der kan kun ske afledning af spilde- og regnvand ved gravitation (vand der læber selv) til 
spildevandsforsyningensselskabets ledningssystem fra stueplan. Afledning af spilde- og 
regnvand fra kældre / parterre etage skal ske ved private foranstaltninger, for eksempel 
pumpning. 

 

Lokalplanen er bindende 
Efter den offentlige bekendtgørelse af planen d. 3.10.2014, må der ikke retligt eller faktisk 
etableres forhold i strid med planen. 
 
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. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen sendes til 
plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle inden for 4 uger efter 
offentliggørelsen. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med 
kommunens bemærkninger. Klagegebyr se www.nmkn.dk. Frist for indbringelse for domstolene er 
6 måneder. 
 
 






