
Torben Fejer Nielsen 
Siljeager 1 
7300 Jelling 

UDKAST 

Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til Fårup 
Mølle Dambrug, Fårupgårdvej 9A, 7300 Jelling 

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af Fårup Mølle Dam-
brug, Fårupgårdvej 9A, 7300 Jelling, er der søgt om etablering af to Geotu-
bes® til afvanding af slam. Dambruget ligger på matrikel 1bb og 1bg Fårup-
gård, Jelling. 

Afgørelser 

Landzonetilladelse 
Der gives landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, i planloven1 til etablering af 
to Geotubes® til afvanding af slam og etablering af en lille jordvold om-
kring det areal, hvor de to Geotubes placeres. Tilladelsen er givet på føl-
gende vilkår. 

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen 
Der meddeles dispensation til etablering af to Geotubes® til afvanding af 
slam og etablering af en lille jordvold omkring det areal, hvor de to Geotu-
bes placeres, inden for søbeskyttelseslinjen efter § 65, stk. 2, jf. § 16 i natur-
beskyttelsesloven2. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere ændringer. 

2 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse. 
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Kontaktperson: 

Lene Steffensen 

Lokaltlf.: 76 81 24 31 

Mobil: 

E-post: LENST@vejle.dk

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

Teknik & Miljø - Landbrug & Vand 

Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 24 31 
lenst@vejle.dk ꞏ www.vejle.dk 
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 9-17, Fredag kl. 9-14 
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Vilkår 

1. De to Geotubes® skal placeres som vist på kortet i bilag 1.

2. Omkring arealet, hvor de to Geotubes® placeres, skal der etableres en lille jordvold med en
højde på maksimalt ca. 0,75 m over det omkringliggende terræn. Jordvolden skal placeres
som vist på kortet i bilag 1. Der skal ligge en impermeabel membran under hele arealet inden
for jordvolden, og arealet skal have fald mod og afløb til slambassinet.

3. De to Geotubes® skal have en afdæmpet, mørk farve (f.eks. sort eller olivengrøn).

4. De to Geotubes® og membranen, de placeres på, skal fjernes fra dambruget senest 1 år efter
eventuelt ophør af dambrugsdriften.

Sagens oplysninger og vurdering 

Der er søgt om etablering af to Geotubes® til afvanding af slam. Se placering på kortet i bilag 1. 
Desuden etableres der en mindre, maksimalt ca. 0,75 m høj jordvold omkring arealet, hvor de to 
Geotubes® placeres for at sikre mod forurening af Fårup Sø i tilfælde af lækage på en 
Geotube®. 

I forbindelse med ansøgningen er det oplyst, at de to Geotubes® er sorte og ikke-reflekterende. 
Hver Geotube® har en bredde på ca. 5 m og en længde på ca. 15 m og bliver maksimalt ca. 1,25 
m høj, når den er fyldt. 

De to Geotubes® vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendige for dambrugsdriften. 

Fårup Mølle Dambrug ligger i landzone.  

Dambruget ligger inden for bevaringsværdigt landskab udpeget i Kommuneplan 2017-2029. Se 
kort i bilag 2. Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, da det rummer Fårup Sø og 
Grejs dal, som er et meget markant dalforløb, hvor den øvre del er præget af åbne engstræknin-
ger og lukkede skræntskove. Fårup Mølle Dambrug ligger ved foden af en skovklædt skrænt ved 
Fårup Søs nordvestlige bred. Dambrugets driftsbygninger og damme ligger i tre niveauer. Drifts-
bygninger og overdækkede damme ligger højest i terrænet og op mod skoven. De to Geotubes® 
placeres neden for dammene. 

Dambruget ligger ca. 1,5 km vest for et område med værdifuldt kulturmiljø udpeget i Kommune-
plan 2017-2029. Se kort i bilag 2. Området er blandt andet udpeget som værdifuldt kulturmiljø, 
da det rummer den lille bebyggelse Skovdallund med tidligere skole, kro, vandmølle og en sam-
ling huse.   

Der er ikke registreret fredede fortidsminder i umiddelbar nærhed af dambruget. 
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Dambruget ligger inden for søbeskyttelseslinjen. Se kort i bilag 3. Ifølge naturbeskyttelseslovens 
§ 16, må der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantnin-
ger eller ændringer i terrænet inden for en afstand på 150 m fra søer med en vandflade på mindst
3 ha, der er registreret med en beskyttelseslinje.

Bilag IV-arten odder lever i området omkring Fårup Sø. Etablering af Geotubes® vurderes ikke 
at have betydning for arten. 

Vejle Kommune har foretaget en besigtigelse af dambruget og området omkring Fårup Sø, hvor-
fra der er indblik til dambruget. På baggrund af størrelse og farve på de to Geotubes®, vurderes 
etableringen ikke at medføre en væsentlig påvirkning af landskabet, som dambruget ligger i. Se 
desuden vurdering i forhold til landzonetilladelse nedenfor samt kort og fotos i bilag 4. 
Etablering af Geotubes® og jordvold vurderes ikke at påvirke områdets betydning som levested 
eller spredningskorridor for dyr og planter eller at påvirke landskabet ved Fårup Sø væsentligt.  

På den baggrund er det kommunens vurdering, at der kan meddeles dispensation til etablering af 
Geotubes® og jordvold inden for søbeskyttelseslinjen efter § 65, stk. 2, jf. § 16, i naturbeskyttel-
sesloven. Der er stillet vilkår om placering af de to Geotubes® og om maksimal højde på jord-
volden. 

Dambruget er ikke omfattet af beskyttelseshensyn i forhold til åer, skove, kirker eller fortidsmin-
der. En del af skoven nord for dambruget er fredskov. 

Dambruget ligger uden for fredede områder.  

Der går en vandresti forbi dambruget. Se kort i bilag 4. 

Fårup Mølle Dambrug ligger umiddelbart uden for habitatområdet Øvre Grejs Ådal, der er en del 
af det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 70 (H70), jf. habitatbekendtgørelsen3. Se kort i 
bilag 5. Se vurdering af det ansøgte i henhold til § 6 i habitatbekendtgørelsen og vurdering ved-
rørende bilag IV-arter, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen, i bilag 5 til miljøgodkendelsen. Det vur-
deres samlet, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet. 

Fårup Sø er registreret som beskyttet sø i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. Korteste af-
stand til Fårup Sø fra de to Geotubes® bliver ca. 20 m. Arealet vest for dambruget er registreret 
som beskyttet eng, og arealet øst for dambruget er registreret som beskyttet mose. Se kort i bilag 
5. Det ansøgte vurderes ikke at medføre tilstandsændringer af den beskyttede natur, som ligger
op til dambruget.

Vejle Kommune har foretaget en besigtigelse af dambruget og området omkring Fårup Sø, hvor-
fra der er indblik til dambruget. Dambruget kan ikke ses fra Fårupgårdvej, men er synligt nogle 
steder ved Jellingvej og Fårupvej på den modsatte side af Fårup Sø. Fra vejen ses dambruget 
mest tydeligt fra Fårupvej nedenfor Fårupvej 29. Se fotos i bilag 4. Dambruget vurderes at kunne 
ses fra nogle af beboelserne på den modsatte side af Fårup Sø. 

3 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter. 
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Ejeren af nabomatriklen vest for til den matrikel, hvor de to Geotubes® etableres, er hørt i sagen. 
Høringen gav/gav ikke anledning til bemærkninger. 
 
Der er stillet vilkår om placering af og farve på de to Geotubes® og om maksimal højde på jord-
volden. 
 
På baggrund af størrelse og farve på de to Geotubes® samt afstanden til de steder, hvorfra de to 
Geotubes® kan ses, vurderes etablering af Geotubes® ikke at medføre en væsentlig ændring af 
udsigten fra beboelserne på den modsatte side af Fårup Sø, den rekreative vandresti, der går 
rundt om søen eller veje ved søen. Etablering af de to Geotubes® og jordvolden omkring disse 
vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af det bevaringsværdige landskab, som dam-
bruget ligger i. 
 
 
Høring 
 
Et udkast til afgørelserne har været i høring hos ansøger. Høringen gav ikke anledning til be-
mærkninger. 
 
Ejeren af nabomatriklen vest for til den matrikel, hvor de to Geotubes® etableres, er hørt i sagen 
i perioden x til x. Høringen gav/gav ikke anledning til bemærkninger. 
 
 
Klagevejledning 
 
Planloven 
Afgørelse om landzonetilladelse annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside 
(www.vejle.dk/afgorelser) den x 2020. 
 
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagen, samt landsdækkende foreninger, 
indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget af 
Vejle Kommune via Planklagenævnets klageportal senest den x 2020 kl. 23.59. 
 
Der kan klages over retlige spørgsmål og skønsspørgsmål. Det vil sige, at du kan klage, hvis du 
mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen og over selve afgørelsen.   
 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Planklagenævnet bestemmer an-
det.  
 
Naturbeskyttelsesloven 
Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside 
(www.vejle.dk/afgorelser) den x 2020. 
 
Der kan klages over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Det vil sige, at en eventuel 
klage skal være modtaget af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal 
senest den x 2020 kl. 23.59. 
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Der kan klages over afgørelsen af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, afgørelsen 
vedrører, offentlige myndigheder, foreninger og organisationer, jf. § 86, stk. 1, i naturbeskyttel-
sesloven.  

En klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet.  

Fælles for afgørelserne 
En eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet via 
Klageportalen: https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?retur-
nUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External.  

Vejledning om at anvende Klageportalen findes på henholdsvis https://naevneneshus.dk/start-
din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ og https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/planklagenaevnet/vejledning/. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En 
klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 

Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet ”Oplysning om den 
sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørel-
sen. 

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og orga-
nisationer. Gebyret betales via Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. Hvis du 
ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet an-
modning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan 
blive fritaget. 

Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 
måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort. 

I øvrigt 

Dispensationen fra søbeskyttelseslinjen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra afgø-
relsesdatoen. Fristen for udnyttelse af landzonetilladelsen er 5 år.  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 

Venlig hilsen 

Lene Steffensen 
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Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Da-
tabeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databe-
skyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
Telefonnummer: 72273002 
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger.
Formålet med behandling af dine data
Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af
brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i for-
bindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et
eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Retten til at trække samtykke tilbage
I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at
trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af brevet.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personop-
lysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilba-
getrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til
indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere
om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplys-
ninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk



Bilag 1: Situationsplan



Fårup Mølle Dambrug

Bilag 2: Bevaringsværdigt landskab og værdifulde kulturmiljøer
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Bilag 3: Søbeskyttelseslinje
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Bilag 4: Placering i landskabet 
 
 
 

 
Oversigtskort med rekreative stier. Markeringen med grøn streg er en vandresti.  

 
 

 
Oversigtskort med omkringliggende ejendomme. 

 
 



 
Oversigtskort med billedvinkler. Se fotos på næste side. Fotos er taget i pilens retning. 
 
 
 
 
  



 

 
Foto 1: Dambruget set fra Fårupvej neden for Fårupvej 29.  
 
 
 

 
Foto 2: Dambruget set fra Fårupvej neden for Fårupvej 29 (zoomet ind på dambruget).  



Bilag 5: Natura 2000-område og beskyttet natur
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