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Offentlig høring
Forslaget er fremlagt i offentlig høring. Derefter vil byrådet tage endelig stilling til planen. 
Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til forslaget, skal de sendes til

plan@vejle.dk

eller

Teknik & Miljø 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle
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Forord
Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et 
tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er 
planloven der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. 
Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommune-
planen sætter retningslinjer for udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, 
butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.

Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen 
beskriver, hvorfor byrådet ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende 
rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer 
eller ændring af de eksisterende rammer.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse 
eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med 
rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke 
nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, eller hvis områ-
det er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
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Indledning

Baggrund

Tillægget udarbejdes for at udlægge to nye rammer til erhverv i St. Lihme. Det er et nyudlæg af 
arealer til byudvikling, der giver mulighed for lager, forarbejdning, vaskehal mv i forlængelse af det 
eksisterende slagteri i St. Lihme.

Redegørelse for nyudlæg af erhvervsramme i kommuneplan

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udlæg af arealer til byzone jf. planlovens §11a 
stk. 1. nr. 1. Kommunen kan i den forbindelse udlægge nye arealer til byzone, som dækker det 
forventede behov for byvækst i en periode på 12 år.

Efter § 11 stk. 4. kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde, uanset § 11 a, stk. 8, fastsæt-
te rammer for overførsel af arealer i landzone til byzone for veletablerede virksomheder, f.eks. 
produktionsvirksomheder, hvis virksomheden over en længere årrække har foretaget væsentlige 
investeringer i bebyggelse eller i produktion, hvis virksomheden er beliggende i tilknytning til ek-
sisterende nødvendig infrastruktur.

I St. Lihme ligger der et eksisterende slagteri. Slagteriet er løbende udviklet gennem mange år, og 
beskæftiger i dag ca. 185 medarbejdere. Der er løbende investeret væsentligt i udbygning af slag-
teriet. I 2016 blev der gennemført planlægning, der overførte St. Lihme til byzone og lokalby. I den 
forbindelse blev der udlagt en erhvervsramme for det eksisterende slagteri, for at sikre den fremti-
dige drift og udvikling. Slagteriet har efterfølgende gennemført en række væsentlige investeringer 
i udbygninger af produktionen, samt etableret den fornødne infrastruktur til slagteriet i form af en 
ny adgangsvej, der giver direkte adgang til Tørskindvej og videre til motortrafikvejen Bredstenvej. 

Slagteriet har brug for at udvide deres arealer til forarbejdning, lager, vaskehal mv, og der er derfor 
behov for at udarbejde planlægning, der kan sikre dette. Arealerne skal ligge i tilknytning til det 
eksisterende slagteri for at sikre flow i produktionen. 

Retningslinje for arealer til byudvikling

Der udlægges et areal på 6,3 ha ved St. Lihme til fremtidig byzone og erhvervsområde, til udvi-
delse af eksisterende virksomhed. Arealet udlægges på baggrund af ovenstående redegørelse for 
at slagteriet er en veletableret virksomhed, der har behov for at udvide i tilknytning til den eksi-
sterende produktion. 

Grønt Danmarkskort

Rammerne, der udlægges med tillægget, har ikke udpegninger under Grønt Danmarkskort.

Redegørelse for grundvandsinteresser

Særlige drikkevandsinteresser/nitratfølsomme indvindingsoplande

I 2015 udarbejdede Vejle Kommune en grundvandsredegørelse for hele kommunen, Byvækst og 
Grundvand, og vurderingen af det nye arealudlæg tager udgangspunkt i grundvandsredegørelsen, 
og udarbejdes som et tillæg hertil.

En del af planområdet er blevet kortlagt som særlig drikkevandsinteresse, nitratfølsomt indvin-
dingsopland og indvindingsopland til St. Lihme Vandværk.
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I St. Lihme ligger et eksisterende slagteri, der også delvist ligger inden for grundvandsinteresser. 
Slagteriet ønsker at udvide. Af hensyn til produktionsflowet på virksomheden er der ikke alterna-
tive beliggenheder til de pågældende aktiviteter. Udvidelsens placering på den samlede ejendom 
skyldes det naturlige produktionsflow gennem virksomheden, med slagtning i de østlige bygninger, 
og videre gennem bygningerne med øvrige funktioner, til de vestlige bygninger med forædling, 
pakning og eventuel nedfrysning. Mod nord placeres vaskehal og parkering længst væk fra St. Li-
hme. I planlægningen tages der de nødvendige hensyn for at sikre grundvandsressourcen.

I redegørelsen fra 2015 ”Byvækst og grundvand, redegørelse for byvækst i områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande” er redegjort nærmere for de planlægningsmæssige 
hensyn i forhold til byudvikling i et område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsop-
land, og der er opstillet en række betingelser, der sikrer, at virksomheden ikke udgør en risiko for 
St. Lihme Vandværks indvinding. Der er desuden redegjort for det grundvandsdannende opland, 
og at boringen i St. Lihme er dyb og velbeskyttet. Siden redegørelsen blev udarbejdet er der ned-
lagt en boring i St. Lihme By og etableret en ny ved siden af den eksisterende. I redegørelsen 
fra 2015, er det beskrevet, at boringen øst for byen er 122 m dyb. Vandværket indvinder fra et 
miocænt grundvandsmagasin i 110-122 m dybde. Magasinet er beskyttet af 32 m fed glimmerler. 
Til terræn er der yderligere flere lerlag, så det samlede lerdække over magasinet i alt er mere end 
50 m. På baggrund af dette vurderes magasinet, som St. Lihme Vandværk indvinder fra, at være 
velbeskyttet. Den nye boring, der er kommet til siden kortlægningen i 2015, ligger lige ved siden 
af den gamle. Der gælder derfor den samme vurdering for denne, den nye boring ligger i omkring 
110 m dybde.  

I kortlægningen fra 2015 er det grundvandsdannende opland beskrevet nærmere, her er det 
beskrevet, at det grundvandsdannende opland til det miocæne grundvandsmagasin ligger i den 
østlige del af indvindingsoplandet ca. 700 m nord for indvindingsboringen. Grundvandsdannelsen 
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i området er betydeligt større end den vandindvinding, der foregår i kortlægningsområdet (Bred-
sten-Gadbjerg-Hvejsel) i dag. Kortlægningen har vist, at ressourceudnyttelsen i dag er 2,5%. Hvis 
alle indvindingstilladelser i området udnyttes 100%, vil ressourceudnyttelsen være 6,1%. Indvin-
dingen er altså bæredygtig (mindre end 35%). 

Partikelbaneberegninger viser, at grundvandet, der indvindes i St. Lihme Vandværks boring øst for 
byen, helt overvejende strømmer fra nord mod syd, og derfor ikke berører planområdet. Vandty-
pen er en vandtype D (velbeskyttet overfor nitrat). Det bekræfter, at der er en god naturlig beskyt-
telse af magasinet, og at vandet er gammelt.

I redegørelsen er der stillet følgende betingelser til planlægningen:

• Kørselsarealer skal dimensioneres efter tung trafik (gælder ikke p-arealer til personbiler og 
lignende).

• Kørselsarealer og arealer, hvor der oplagres eller håndteres olie og kemikalier skal etableres 
med tæt belægning* med fald mod afløb, hvor fra der sker en kontrolleret afledning.

• Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller 
placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt 
belægning* uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal 
være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed 
for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne 
rumme indholdet af opbevaringsenheden.

• Regnvandsbassiner skal som hovedregel etableres med tæt membran.

• Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi 
(BAT) med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.

*Flisebelægning er ikke en tæt belægning. Ønskes flisebelægning skal der som udgangspunkt 
etableres en 100 % tæt (impermeabel) membran under fliserne, eller der skal anvendes et specielt 
fugemateriale efter aftale med myndigheden.

Disse ovennævnte særlige betingelser videreføres i den kommende planlægning, og med den an-
førte anvendelse vurderes det, at de tekniske tiltag kan sikre grundvandet i området.

Oversvømmelse og erosion

En del af området er kortlagt som et område, der lokalt kan blive udsat for oversvømmelse. Det ta-
ges der højde for ved udlæg af arealer til vandhåndtering i den mere detaljerede lokalplanlægning.

Fordebat

Der er afholdt fordebat fra den 20.8.2021 til d. 3.9.2021. Der ikke indkommet bemærkninger.

Natura 2000-område og bilag IV-arter

Planområdet ligger ca. 3,5 km fra det nærmeste Natura 2000 område Egtved Ådal (H238) og ca. 
4,5 km sydvest for Øvre Grejs Ådal (H70). Der er ikke kendskab til bilag IV arter inden for plan-
området, ligesom der heller ikke vurderes at være potentielle yngle- eller rasteområder. Inden for 
planområdet er der ikke registreret § 3 beskyttet natur. Inden for den eksisterende tilgrænsende 
lokalplan og virksomhed, er der registreret to § 3 beskyttede søer, hvoraf den ene er det eksiste-
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rende regnvandsbassin. 

Det vurderes, at hverken bilag IV-arter eller udpegningsgrundlag i Natura 2000-områder vil kunne 
blive påvirket af den planlagte aktivitet i lokalplanområdet.

Vurderingen er baseret på, at planområdet ligger med flere kilometers afstand til nærmeste Natura 
2000-område. Derudover vil udledning af kvælstof fra planområdet og det eksisterende slagteri 
tilsammen ikke blive forøget væsentligt. 

Endelig vil overfladevand fra planområdet blive ledt til det eksisterende regnvandsbassin ved det 
tilgrænsende slagteri. Bassinet udvides. Udledningen fra bassinet fastholdes til 5 l/s, som for det 
eksisterende slagteri. 

Det kan udelukkes, at udledningen vil medføre påvirkning af vådområderne i Egtved Ådal og de 
marine naturtyper i Vejle Fjord. 

Det kan udelukkes, at Natura 2000-områder, bilag IV arter og § 3 områder vil blive påvirket af det 
nye planområde. 

Miljøvurdering

Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) vurderet, at lokalplan nr. 1345 og kommuneplantillæg nr. 4 er omfattet af lovens 
bilag 2, punkt 13a, jf. punkt 7f, samt at der skal gennemføres en miljøvurdering efter lovens § 8, 
stk. 1. Følgende emner indgår i miljøvurderingen: 

 • Visuelle forhold, planområdet og miljøklasser samt grundvand 

Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sund-
hed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større men-
neske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold 
mellem disse faktorer.

En række emner vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet. De er derfor ikke med-
taget i miljøvurderingen. Det er på baggrund af følgende vurderet, at disse emner ikke vil medføre 
en væsentlig indvirkning på miljøet:

Støj, lugt, risiko mm

Planområdet vejbetjenes som det eksisterende tilgrænsende slagteri fra Tørskindvej ad adgangs-
vejen. Planområdet er opdelt i 3 delområder, hvor delområdet med den højeste miljøklasse ligger 
længst væk fra St. Lihme By. Op til miljøklasse 6 mod nord, og op til miljøklasse 5 vest for slagte-
riet. Delområdet ved Tørskindvej udlægges til grønt område, regnvandsbassin og støjvold. Støjbe-
regninger viser, at den samlede virksomhed kan overholde støjgrænser.

Det fremgår tillige af støjberegningerne, at planområdet ikke vil medføre en produktionsudvidelse 
og deraf følgende mere trafik, hvorfor trafikale forhold fremadrettet vil være som ved det eksiste-
rende slagteri.

Der gives mulighed for at udvide slagteriet med ny vaskehal samt lager- og forædlingsbygning. Af-
standen mellem den nye vaskehal og naboer vil blive øget ift den eksisterende vaskehal. Lager og 
forædlingsaktiviteterne vurderes ikke at medføre væsentlige luft- og lugtemissioner. Tilsvarende 
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gælder affald og diffuse lugtemissioner. Transport af grise/affald vil foregå som hidtil ad adgangs-
vejen, og antal transporter vil være uændrede ift det allerede godkendte til slagteriet. 

Planerne giver mulighed for udvidelse at slagteriet, men medfører ikke at slagteriet omfattes af 
risikobekendtgørelsen.

Vand, natur, dige, fortidsminder

Udvidelse af virksomheden vil give mere overfladevand fra tage og befæstede arealer. Vandet le-
des til slagteriets eksisterende regnvandsbassin, som udvides. Den gældende lokalplan 1168 kan 
rumme dette, og planerne giver derfor ikke ændringer. Via et neddroslet afløb fastholdes den mak-
simale vandmængde i den videre afledning. Der sker derfor ikke ændringer, der giver væsentlige 
miljøkonsekvenser.

Planområdet ligger ca. 3,5 km fra det nærmeste Natura 2000-område. Der er ikke kendskab til 
bilag IV arter inden for planområdet, ligesom der heller ikke vurderes at være potentielle yng-
le- eller rasteområder. Indenfor planområdet er ikke § 3 beskyttet natur. Indenfor den tilgræn-
sende lokalplan er to § 3 søer, hvoraf den ene er regnvandsbassin. Det kan udelukkes, at Natura 
2000-områder, bilag IV arter og § 3 områder vil blive påvirket af det nye planområde. Vurderingen 
er baseret på, at planområdet ligger med flere kilometers afstand til nærmeste Natura 2000-områ-
de. Derudover vil udledning af kvælstof fra planområdet og slagteriet tilsammen ikke blive forøget 
væsentligt. Det kan udelukkes, at udledningen vil medføre påvirkning af vådområderne i Egtved 
Ådal og de marine naturtyper i Vejle Fjord. 

I den vestlige del af planområdet findes et beskyttet dige. Planerne respekterer diget.

VejleMuseerne har tidligere fundet spor fra oldtiden i området, hvorfor der anbefales en arkæolo-
gisk forundersøgelse.

Landbrug og skygge

En del af området er særligt værdifuldt landbrugsområde. Der vurderes ikke at komme en væsent-
lig påvirkning, da arealet i forvejen arronderingsmæssigt ligger delvis afskåret af veje. Planerne 
vurderes ikke at give en væsentlig påvirkning for de nærliggende landbrug, da de i forvejen er 
begrænset af byzonearealer ift udvidelse/ændringer.

Planer giver mulighed for bygninger med en højde på op til 10 meter, med mulighed for tekniske 
anlæg mv i højere højde. Planområdet ligger nord/nordøst for byen og slagteriet. Der forventes 
ikke væsentlige skyggepåvirkninger. Lokalplanen sikrer, at belysning vil blive afskærmet, så det 
rettes væk fra omkringboende.

Ny ramme 17.E.4 

Erhvervsområde nord for St. Lihme

Bebyggelsesprocent: 35
beregnet udfra rammeområde under ét
Maks. bygningshøjde i meter: 10
Min. miljøklasse: 1
Max. miljøklasse: 6

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse må opføres i op til 10 meter, dog kan enkelte bygningsdele og tekniske anlæg, der er nødvendige for virksom-
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hedens drift og er søgt indarbejdet som en del af bebyggelsen, etableres i op til 13 meters højde.

Områdets anvendelse

Området anvendelse fastlægges til erhvervsformål i op til miljøklasse 6, som vaskehal, lager, forædling, parkering og ad-
gangsvej til slagterivirksomhed eller forarbejdningsvirksomhed i forhold til fødevarer. 

Miljø

Ved statens kortlægning i forhold til grundvand, er en del af planområdet blevet kortlagt som OSD, 
NFI og indvindingsopland til St. Lihme Vandværk. Lokalplaner skal derfor indeholde bestemmelser, 
der medvirker til at sikre mod forurening af grundvandsressourcer.

Zonestatus

Området er i landzone og overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Ny ramme 17.E.5

Erhvervsområde nordvest for St. Lihme

Bebyggelsesprocent: 50
beregnet udfra rammeområde under ét
Maks. bygningshøjde i meter: 10
Min. miljøklasse: 1
Max. miljøklasse: 5
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Bebyggelsens omfang

Bebyggelse må opføres i op til 10 meter, dog kan enkelte bygningsdele og tekniske anlæg, der er 
nødvendige for virksomhedens drift og er søgt indarbejdet som en del af bebyggelsen, etableres 
i op til 13 meters højde.

Områdets anvendelse

Området anvendelse fastlægges til erhvervsformål i op til miljøklasse 5, som lager, forædling, parkering og adgangsvej til 
slagterivirksomhed eller forarbejdningsvirksomhed i forhold til fødevarer. 

Zonestatus

Området er i landzone og overføres til byzone ved lokalplanplanlægning.
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Offentliggørelse af lokalplanforslag nr. 1345 og forslag til kommu-
neplantillæg nr. 4 samt tilhørende miljøvurdering 
 
Vejle Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1345 for erhvervs-
område ved Vandelvej og Tørskindvej, St. Lihme og tillæg nr. 4 til Vejle 
Kommuneplan 2021-2033. Vejle Byråd har vedtaget forslagene på møde 
den 15.12.2021. 
 
Brevet her er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere, naboer og an-
dre, der kan have en væsentlig interesse i planen. 
 
Hvad er en lokalplan 
En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens om-
råde. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område 
skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan be-
byggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan 
friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold.  
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., 
der er indeholdt i planen. 
 
Lokalplanens indhold 
Lokalplanområdet ligger ved Tørskindvej i St. Lihme, ved det eksisterende 
slagteri i St. Lihme, og lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 20d, 19c, 
8a og 7000h Lihme By, Nørup.  

 
Lokalplanen giver mulighed for lager og forarbejdning samt parkering, vas-
kehal og regnvandsbassiner. Den nye hal ønskes af hensyn til flowet i den 
eksisterende slagteproduktion placeret vest for og i forlængelse af det eksi-
sterende slagteri. Lokalplanen vil give mulighed for at flytte vaskehallen 
længere væk fra eksisterende naboer. Området er i dag landbrugsjord, og der 
er derfor udarbejdet en ny lokalplan og kommuneplantillæg. Byggeriet får 
en bygningshøjde på ca. 10 m. 
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Lokalplanområdet ligger vest og nord for det eksisterende slagteri og er ca. 63.000 m² stort. I 
planområdet ligger en eksisterende gård med marker. Slagteriet opkøbte gården i forbindelse 
med, at der blev anlagt en adgangsvej direkte fra Tørskindvej til slagteriet. Udvidelsen af 
slagteriet med forarbejdning vil blive vejbetjent fra denne adgangsvej. 
 
Lokalplanen sikrer afskærmende beplantning både i forhold til eksisterende boliger og mod 
det åbne land. For at bibeholde en grøn ankomst til St. Lihme, friholdes der et areal, der i 
planlægningen udlægges som grønt areal. 
 

 
Figur 1: Illustration af fremtidig udnyttelse af lokalplanområdet 

 
Kommuneplantillæggets indhold 
Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, da planområdet omfatter et areal, der ikke er inddra-
get i kommuneplanen i forvejen. 
 
Miljøvurdering 
Der er foretaget vurdering af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør miljø-
vurderingsloven. Det er vurderet, at planerne kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, på 
en række punkter, og planerne er derfor miljøvurderet. Miljørapporten er i høring sammen 
med lokalplanforslag og tillæg. 
 
Her kan du se forslagene 
Kommunens hjemmeside www.vejle.dk/hoeringer fra den 20.12.2021, i Teknik & Miljø, Kir-
ketorvet 22, 7100 Vejle eller på Borgerservicecenter Vejle samt på bibliotekerne i Vejle, 



Give, Egtved, Børkop og Jelling. Planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, 
Kirketorvet 22. 
 
Høringsperiode 
Offentlig høring i 8 uger fra mandag den 20.12.2021 med høringsfrist mandag den 14.02.2022 
kl. 15.00. Derefter tager byrådet endelig stilling til forslagene. Du kan sende idéer og kom-
mentarer til forslagene inden høringsperiodens udløb til e-mail: plan@vejle.dk eller Teknik & 
Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. 
 
Lokalplanforslagets foreløbige retsvirkning 
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges 
eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen. 
 
Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Venlig hilsen 
 
Helle Thorhauge 
Byplanlægger, landinspektør 
Plan & Energi, Vejle Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SåSådan behandler Vejle Kommune personoplysninger om dig 
(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S) 
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger 
om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplys-
ninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle 
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk, CVR-nr.: 29 18 99 00 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
På mail: dpo.vejle@bechbruun.com 
På telefon: 72 27 30 02 
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle 
Pr. brev: 
DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
CVR nr.: 3853 8071  

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 Høringer af forslag til lokalplan, ansøgning om dispensation og ansøgning om landzonetilla-

delse. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 Lov om planlægning (planloven) Nr. 388 af 6. juni 1991, § 20, § 26, § 35, stk. 4  

 Databeskyttelsesloven § 5, stk. 11 

 Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e2   
4. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

☒ Almindelige personoplysninger 

☒ evt. CPR-nummer (alene til brug for journalisering) 
Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplys-
ninger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.  

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre. 

                                                 
1 Lov nr. 502 af 23.05.2018 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 



6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS: 
 ☒ Nej ☐ Ja 

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra 

Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv. 
 Vejle Kommune indhenter ikke oplysninger om dig hos andre end dig selv. 

8. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den pe-
riode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet 
med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personop-
lysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven. 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personop-
lysninger. 

10. Dine rettigheder 

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til 
Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger: 

 Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig 

 Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv 

 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig 

 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 

 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behand-
ling 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontakt-
oplysninger i afsnit 2. 

11. Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tids-
punkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tids-
punktet for tilbagetrækningen af dit samtykke. 

12. Klagevejledning 

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine 
personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller 
finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

 
 
 




