
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Landzonetilladelse og dispensation til etablering af afskærmende vold 
 
 
Der er søgt om tilladelse til at etablere en afskærmende vold på matr.nr. 1bø 
Gauerslund By, Gauerslund, Pontoppidans Have 7080 Børkop samt matr.nr. 
10a Gauerslund By, Gauerslund, Krogbuskevej 127, 7080 Børkop.  
 
Volden ønskes placeret, så halvdelen ligger på matr.nr. 1bø Gauerslund By, 
Gauerslund og halvdelen ligger på matr.nr. 10a Gauerslund By, Gauerslund. 
 
Etablering af en vold på matr.nr. 1bø Gauerslund By, Gauerslund kræver en 
dispensation fra lokalplan nr. 1292 i forhold til afskærmning mod vest, samt 
en dispensation i forhold til terrænregulering. Derudover kræver etablering 
af en vold på matr.nr. 1bø Gauerslund By, Gauerslund en landzonetilladelse 
efter Planlovens § 35, stk. 1 i forhold til terrænregulering. 
 
Etablering af en vold på matr.nr. 10a Gauerslund By, Gauerslund kræver en 
landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 i forhold til terrænregulering. 
 
 
Kommunes afgørelse 
Dispensation fra lokalplan nr. 1292 
Jævnfør planlovens § 19 gives der dispensation fra § 8.2 i lokalplan nr. 1292 
til at etablere den krævede afskærmning som en beplantet afskærmende vold 
langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning, på matr.nr. 1bø Gauerslund 
By, Gauerslund.  
 
Jævnfør planlovens § 19 gives der dispensation fra § 8,5 i lokalplan nr. 1292 
til at etablere en beplantet afskærmende vold som ansøgt, langs lokalplan-
områdets vestlige afgrænsning, på matr.nr. 1bø Gauerslund By.  
 
Det vurderes ikke, at en dispensation fra § 8.2 og 8,5 i lokalplan nr. 1292 vil 
være i strid med lokalplanens principper. 
 
 
Landzonetilladelse 
Der gives tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til ændret anvendelse, til 
beplantet afskærmende vold, på matr.nr. 1bø og 10a Gauerslund By, Gau-
erslund som ansøgt. 
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J. nr.: 

01.03.03-P19-12-23  

 

Kontaktperson: 

Christina Birch 

Lokaltlf.: 76 81 22 56  

Mobilnr.:  

E-post:CHRBI@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

 
 
 

 

Teknik & Miljø - Plan & Energi 
Kirketorvet 22 - 7100 VejleTlf.: 76 81 22 30 
plan@vejle.dk · www.vejle.dk 
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14 
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14 
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Begrundelse 
I lokalplan nr. 1292 blev det fastlagt, at der skal etableres en visuel afskærmning i lokalplanom-
rådets vestlige afgrænsning imod nabomatriklen, matr.nr. 10a Gauerslund by, Gauerslund. 
I lokalplanen blev det fastlagt, at denne afskærmning skulle etableres som en mur eller et fast 
hegn. 
 
I forbindelse med bebyggelsen af lokalplan nr. 1292 er ejerne af matr.nr. 1bø og 10 Gauerslund 
By, Gauerslund blevet enige om, at ansøge om at etablere afskærmningen i form af en beplantet 
vold. 
De to matrikler lægger begge areal til volden, hvorved den placeres med voldens top i matrikel-
skel.  Voldens fod ønskes anlagt i en bredde på 4 meter, med 2 meter på hver side af skel.  
Voldens højde er ca. 1,8 meter. 
 
Baggrunden for ønsket om at etablere en beplantet vold er, at denne vil kunne give mere natur-
værdi til de nye boliger i Pontoppidans Have, end et fast hegn eller en mur vil kunne. Herved kan 
der etableres en mere naturligt udseende afgræsning mellem de to matrikler, som på sigt, ved be-
voksning, vil komme til at fremstå som et levende hegn. 
 
Det vurderes, at den konkrete vold med beplantning er placeret, udformet og indpasset, så den 
ikke vil medføre en væsentlig ændring i området.  
 
Det vurderes, at en beplantet vold vil blive en rekreativ afgrænsning for beboerne langs Pontop-
pidans Have, set i forhold til etablering af en fast mur eller hegn. Herved opnås den ønskede 
virkning om afskærmning mellem de to ejendomme, samtidig med, at beplantning skaber en re-
kreativ oplevelse for beboerne i Pontoppidans Have. 
 
Der vil ikke blive tale om en påvirkning i forhold til brug af forurenet jord. 
Jorden til projektet stammer fra det lokalplanlagte areal inden for lokalplan nr. 1292. Forud for 
lokalplanlægningen var jorden landbrugsjord. Da jorden er beliggende i landzone, er den ikke 
kortlagt jævnfør forureningsloven. 
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Betingelser  
Tilladelsen gives på følgende betingelser: 

• Volden skal beplantes således, at den med tiden kommer til at fremstå som et bredt, le-
vende hegn.   

• Beplantningen skal kunne skjule volden, når beplantningen er vokset til. Volden skal så-
ledes beplantes på begge skråninger.  

• Den sydlige del af volden, der ligger på det fælles rekreative areal, kan fremstå i græs og 
udnyttes rekreativt i forbindelse med det rekreative areal. 

• Beplantningen skal ske med buske og lave træer af minimum 5 forskellige hjemmehø-
rende arter fra nedenstående liste:   
 

Buske og lave træer 
Solbær (Ribes nigrum) 
Skov hindbær (Robus idaeus) 
Dunet gedeblad (Lonicera xylosteum) 
Slåen (Prunus spinosa) 
Blågrøn rose (Rosa dumalis ssp. Dumalis) 
Alm æblerose (Rosa rubiginosa) 
Glat hunderose (Rosa canina ssp. Canina) 
Kvalkved (Viburnum opulus) 
Tørst (Frangula alnus) 
Alm. hvidtjørn (Crataegus laevigata) 
Vrietorn (Rhamnus cathartica) 
Engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna) 
Almindelig ene (Juniperus communis) 
Benved (Euonymus europaeus) 
Alm. hyld (Sambucus nigra) 
Hassel (Corylus avellana) 
Skovæble (Malus sylvestris) 

• Beplantningen skal ske ud fra et hensyn om ikke at skabe for stor skyggepåvirkning,  
således at den højeste beplantning etableres nederst på voldens skråning, mens voldens 
top beplantes med lavere beplantning. 

 
• Hvis der bliver behov for at tilføre ekstra jord til projektet, som ikke kommer fra lokal-

planområdet, må der kun tilføres ren jord til området.  
Hvis det tilførte jord stammer fra et areal som er kortlagt som forurenet, lettere forurenet, 
områdeklassificeret eller offentlig vej skal jorden være dokumenteret ren i henhold til 
gældende lov og jordflytningen skal anmeldes til og anvises af Vejle Kommune inden ar-
bejdet påbegyndes. 
 

 
 
Natura 2000 
Projektet ligger 3,5 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 79 Munkebjerg Skov. Det er kom-
munens vurdering, at udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af pro-
jektet. 
 
Bilag IV-arter 
Der er ikke registeret nogen bilag IV-arter inden for projektområdet. Det er kommunens vurde-
ring, at flagermus og andre bilag IV-arter ikke vil blive påvirket af projektet. 
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Flagermus i gamle træer 
Selvom der ikke er registreret flagermus er det dog ikke usandsynligt, at gamle træer i det eksi-
sterende levende hegn kan huse flagermus. 
Alle arter af flagermus er strengt beskyttede arter jf. habitatdirektivet.  
Reglerne er bl.a. implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og Artsfredningsbekendtgørel-
sens § 10, hvor Naturstyrelsen er myndighed. § 29a siger følgende:  
”De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virk-
ning for arten eller bestanden.  
Forbuddet gælder i alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Stk. 2. Yngle- og rasteområder for 
de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges”. 
Grundejer/bygherre skal derfor kontakte Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent inden fældning af 
træer i det eksisterende levende hegn for en vurdering af, om der skal meddeles dispensation og/ 
eller foretages nærmere undersøgelser og evt. træffes afværgeforanstaltninger til sikring af evt. 
flagermus. Sikker udslusning af flagermus (og dermed nedrivning af bygninger og fældning af 
træer) er ifølge Naturstyrelsen i perioderne mellem 1/9 og 1/11 samt 1/5 og 30/6, hvor de hver-
ken har unger eller er i dvale. 
 
Det er Vejle Kommunes opfattelse, at der findes andre egnede lokale raste- og ynglepladser for 
de nævnte flagermusarter, såfremt det viser sig, at de berørte træer anvendes af flagermus. Det er 
derfor også Vejle Kommunes vurdering, at den økologiske funktionalitet for de enkelte flager-
musarters lokale bestande kan opretholdes ved etablering af den beplantede, afskærmende vold. 
  
Vejle Kommune vurderer videre, at volden kan realiseres, uden at det vil skade væsentlige 
yngle- og rasteområder for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bi-
lag IV, hvis lodsejer følger beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven § 29a og Arts-
fredningsbekendtgørelsen § 10. 
 
 
Nabohøring 
Der er foretaget nabohøring af matr.nr. 1a Gauerslund By, Gauerslund idet projektet vil være 
synligt for beboere på denne ejendom. Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden. 
 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen vil den 8. februar 2023 blive offentliggjort på kommunes hjemmeside 
 
www.vejle.dk/afgoerelser 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb den 8. marts 2023, og i givet fald kan en 
klage få opsættende virkning. 
 
Når klagefristen er udløbet, vil du få besked, om der er indkommet klager. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vejle.dk/afgoerelser
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Klagevejledning – dispensation fra lokalplan nr. 1292 
Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen, og der kan klages over ret-
lige spørgsmål. Dvs. at du kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at 
træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at kommunen, efter din opfattelse, burde have truffet 
en anden afgørelse.  
 
Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt, sendes til Planklagenævnet via Klage-
portalen 
 
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. 
 
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Tek-
nik & 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 Plan-
klagenævnets hjemmeside 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen. 
 
 
 
Klagevejledning - landzonetilladelse 
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 me-
ner, 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 Klage-
portalen 
 
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. 
 
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Tek-
nik & 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 Plan-
klagenævnets hjemmeside 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen.  
 
 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
mailto:plan@vejle.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
mailto:plan@vejle.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/
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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 tilla-
delse efter byggeloven fra kommunen. 
 
 
 
Kopi af afgørelsen sendes til:   
Danmarks Naturfredningsforening  
Vejle Museum 
Energinet 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Christina Birch 
Planlægger, Arkitekt  ·  Plan & Energi  
 
 
 
Så 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sådan 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 oplysninger, 
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 vo-
res 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  

mailto:post@vejle.dk
mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
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3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 
Ansøgning om dispensation fra lokalplan. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Lov om planlægning (planloven) Nr. 388 af 6. juni 1991, § 19 
• 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 
☒ CPR-nummer 
 
Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysnin-
ger blive journaliseret men vil ikke indgå i sagens behandling.  
 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
 

• Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere 
i forbindelse med en eventuel nabohøring. 

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag. 

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 finder anvendelse, når vi indsamler 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 peri-
ode 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 personoplysninger 
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 personoplys-
ninger. 

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

handling 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktop-
lysninger 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 per-
sonoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde 
mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

 
 
 

http://www.datatilsynet.dk/
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