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Vedrørende ændring af kommunegrænsen mellem Fredericia og Kolding 

kommuner 

Social- og Indenrigsministeriet har fra landinspektørfirmaet Geopartner 

Landinspektører A/S den 4. december 2019 modtaget en anmodning om godkendelse 

af ændring af kommunegrænsen mellem Fredericia Kommune og Kolding Kommune. 

Det fremgår af sagen, at den fremtidige ejer af ejendommen Bjertvej 202, 6000 

Kolding/Kolding Landevej 213, 7000 Fredericia ønsker at foretage en sammenlægning 

af ejendommens arealer, så ejendommen fremtidigt fremtræder som én samlet 

ejendom beliggende i samme kommune og på samme adresse. Den fremtidige ejer af 

ejendommen ønsker derfor matr. nr. 3g og 4s Gudsø, Taulov, Fredericia Kommune 

inddraget under matr. nr. 24c, Eltang By, Eltang, Kolding kommune. Det samlede 

areal, der ønskes overført fra Fredericia Kommune til Kolding Kommune udgør 1.811 

m².    

Den fremtidige ejer af ejendommen finder den nuværende ejendomsstruktur 

uhensigtsmæssig, da ejendommen er beliggende på tværs af kommune-og 

sognegrænsen mellem Kolding og Fredericia kommuner.  

Ejendommen er ifølge det oplyste i dag opdelt således, at garage, indkørsel og en del af 

udenoms arealerne er beliggende i Kolding Kommune (matrikel nr. 24c, Eltang By, 

Eltang), mens beboelsesejendommen og de resterende udenoms arealer, er beliggende 

i Fredericia Kommune (matrikel nr. 3g og 4s Gudsø, Taulov). Der er ifølge det oplyste 

ikke udkørsel til Fredericia Kommune, men alene til Kolding Kommune. Det fremgår 

videre af sagen, at åen Gudsø Mølleå løber øst for den samlede ejendom og danner et 

naturligt skel mod øst. Åen er efter det oplyste generelt ejerlavs-, sogne- og 

kommunegrænse med undtagelse af pågældende ejendom, hvor ejerlavs-, sogne og 

kommunegrænsen forløber uden for åens løb. Det naturlige vil derfor ifølge 

landinspektørfirmaet Geopartner Landinspektører A/S være, at samle ejendommen 

vest for åen, så alle ejendommens tre matrikelnumre fremtidigt bliver beliggende på 

samme side af åen. Der henvises til vedlagte ansøgning med kortbilag. 

Forinden Social- og Indenrigsministeriets behandling af sagen, skal ministeriet, jf. § 2, 

stk. 2, i lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om 

opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 27 af 9. januar 2018, anmode kommunalbestyrelsen i hhv. Fredericia og Horsens 
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Kommune oplyse, hvorvidt kommunalbestyrelsen har bemærkninger til anmodningen 

om godkendelse af grænseændringen. 

Social- og Indenrigsministeriet skal venligst anmode om at have kommunernes svar i 

hænde senest den 20. januar 2020. Svarene bedes fremsendt til undertegnede på 

mp@sim.dk   

Kopi af dette brev er sendt til landinspektørfirmaet Geopartner Landinspektører A/S. 

Med venlig hilsen 

Maj Skytte Petersen 
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