
Natur og Udeliv 

Landzonetilladelse til parkeringsplads 

Du har søgt om tilladelse til på Brandbjergvej 12, 7300 Jelling at etablere en parke-
ringsplads med plads til ca. 6 biler i forbindelse med eksisterende MTB bane. 

Da ejendommen ligger i landzone, er sagen behandlet efter Planlovens § 35, 
stk. 1 (landzonetilladelse). 

Kommunes afgørelse 
Der gives tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at der kan etableres en parke-
ringsplads med placering som vist på nedenstående kort. 

Figur 1: Placering af parkeringsplads 

Etablering af parkeringsplads betragtes som ændret anvendelse af ubebygget areal, 
hvorfor der er krav om landzonetilladelse. Parkeringspladsen ligger ca. 80 meter fra 
hovedbygningerne for Brandbjerg Højskole. Afstanden til bygningerne og place-
ring ud mod Brandbjergvej skal sikre, at parkeringspladsen er offentlig tilgængelig 
for brugere af MTB banen. Dertil er ønsket også at forhindre, at besøgende ikke 
parkere langs Brandbjergvej eller inde på højskolens parkeringsplads, som ligger 
inde mellem bygningerne. 
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Hastigheden på Brandbjergvej er fastsat til 80km/timen på strækningen. Af hensyn til trafikken skal ud-
formningen af parkeringspladsen derfor sikre, at biler ikke bakker ud på vejen. Parkeringspladsen grænser 
op til naboskel mod øst, hvor der er plantet et læhegn i skel. Af hensyn til eksisterende læhegn stilles der 
vilkår om, at parkeringspladsen skal holde en afstand til skel på minimum 1 meter.   
 
Området ligger inden for værdifuldt kulturmiljø, som er sårbart over for ændringer af arkitektur og af om-
givelserne omkring højskolen. Det vurderes, at parkeringspladsen kan indpasses i kulturmiljøets omgivel-
ser ved etablering af afskærmende beplantning mod vest. 
 
Betingelser  
Tilladelsen gives på følgende betingelser: 

 Parkeringsplads skal holde en afstand til skel mod øst på min. 1 meter.  
 Parkeringspladsen skal indrettes, så der ikke skal bakkes ud på vej.  
 Der skal etableres afskærmende beplantning i form af mindre træer eller buske. Beplantningen 

bør placeres som en del af MTB banen, så den danner en diffus afskærmning af parkeringsplad-
sen. Beplantning må ikke være til hindre for oversigtsforhold ved vejadgang. 
 

 
Natura 2000 
Projektet ligger 1,8 km fra nærmeste Natura 2000-område Øvre Grejs Ådal nr. 70. Det er kommunens 
vurdering, at udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af projektet. 
 
Bilag IV-arter 
Der er ikke registeret nogen bilag IV-arter inden for projektområdet. Det er kommunens vurdering, at fla-
germus og andre bilag IV-arter ikke vil blive påvirket af projektet. 
 
 
Nabohøring 
Der er ikke foretaget nabohøring. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen vil den 27.10.2022 blive offentliggjort på kommunes hjemmeside 
 
www.vejle.dk/afgoerelser 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb den 25.11.2022, og i givet fald kan en klage få op-
sættende virkning. 
 
Når klagefristen er udløbet, vil du få besked, om der er indkommet klager. 
 
Klagevejledning 
Enhver med retlig interesse i sagen, samt landsdækkende foreninger, kan klage over afgørelsen, og der 
kan klages over retlige spørgsmål og skønsspørgsmål. Dvs. at du kan klage, hvis du mener, at kommunen 
ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen og over selve afgørelsen. Klagen har opsættende virkning.  
 
Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt, sendes til Planklagenævnet via 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 afgørelsen. 
 

http://www.vejle.dk/afgoerelser
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
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For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & 
Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. 
 
Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. 
For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjem-
meside 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen.  
 
 
I øvrigt 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år. 
 
Tilladelsen fritager ikke ejer for at indhente tilladelse efter anden lovgivning - som oftest tilladelse efter 
byggeloven fra kommunen. 
 
Kopi af afgørelsen sendes til   
Danmarks Naturfredningsforening  
Vejle Museum 
Energinet 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Sandra Søgaard Stark 
Planlægger 
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