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Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af byggegrunde 

Ejersmindevej i Skanderup – tilbudsfrist 2. februar 2021. 

 

 

1. Er der nogen afklaring på hvor den ny midtjyske motorvej skal gå? 

 

Svar:  

Kolding Kommune har ikke yderligere oplysninger vedr. projektet end dem der 

fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside: https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/ny-

midtjysk-motorvej-fra-give-til-haderslev 

 

2. Hvorfor er udstykningen ikke forsynet med fjernvarme når det fremgår af 

lokalplanen? 

 

Svar: 

Det er korrekt, at det fremgår af redegørelsen i lokalplanen, at lokalplansområdet i 

henhold til forsyningsselskabet kan forsynes med fjernvarme (naturgas).  

 

Der er ikke etableret fjernvarme i udstykningen. Grundene kan derfor ikke tilsluttes 

fjernvarme.  

 

3. Er der planer om ændringer i busdriften til og fra Skanderup?  

 

Svar: 

Der er ingen planer om at ændre frekvensen på rute 253. Rute 147 er en regional rute 

og Kolding Kommune er bekendt med, at der er planer om at nedlægge nogle af 

afgangene på denne rute. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke hvilke. 

 

Til orientering kan det oplyses, at der ydermere kan rejses med Flextur, som er en 

særlig form for kollektiv trafik, hvor hver vogn kan hente flere passagerer. Læs mere 

her: https://www.sydtrafik.dk/flextrafik  

 

4. Vil vejen blive optaget som offentlig vej ligesom den resterende del af 

”Ejersmindevej”?  

 

Svar: 

Vejen var oprindeligt planlagt til at være en privat fællesvej. Kommunen har dog 

vurderet, at vejen bør optages som offentlig vej, fordi den forbinder to offentlige veje, 

og dermed ikke kun betjener den nye udstykning.  

Kommunen har truffet afgørelse herom den 26. januar 2021, jf. § 15 i Lov om 

offentlige veje. Når klagefristen er udløbet vil kommunen sørge for, at vejarealet 

udskilles i matriklen som offentligt vejareal. Når vejen er optaget som offentlig vej i 

kommunens vejregister overgår vedligeholdelsen af vejen til kommunen.  
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Stier i udstykningen vil fortsat være private fællesstier, som vedligeholdes af grundejerne eller 

grundejerforeningen. 

 


