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Afgørelse om, at anmeldt opførelse af maskinhal på Gammelbyvej 
67, 7300 kan bringes til udførelse 

 
På ejendommen Gammelbyvej 67, 7300 Jelling, matrikel nr. 2b, Tørrild By, 
Nørup, er anmeldt opførelse af en maskinhal. Placering af byggeriet fremgår 
af de vedlagte kortbilag.  
 
Maskinhallen har en længde på 21 m og bredde 15 m, i alt 315 m2. Højden 
af maskinhallen er 6,6 m, dvs. lavere end 12,5 m, som er den maksimale 
højde i anmeldeordningen. Maskinhallen er beklædt med stålplader. Tag er 
beklædt med sorte fibercementplader.  
Husdyrbruget har et tilladt produktionsareal på 1.300 m2 med kvæg. Hus-
dyrbruget har en eksisterende maskinhal på 605 m2 og en på 200 m2. Ma-
skinhallen vurderes erhvervsmæssig nødvendig til opbevaring af landbrugs-
maskiner.  
 
Den ønskede maskinhal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse (21 
m) og ca. 95 m fra boligen. 
Afstand til naboskel er 10 m og afstand til nærmeste bolig er 145 m (krav i 
anmeldeordning mindst 50 m). 
 
Der laves ikke terrænændring i forbindelse med projektet. Dermed er anmel-
deordningens krav om maksimalt 1 m terrænregulering overholdt. 
 
Ejendommen er placeret uden for områder udpeget til særlige bevaringsvær-
dier ifølge kommuneplan 2021. Området er karakteriseret ved dyrkede area-
ler med spredte landbrugsejendomme. Vejle Kommune vurderer, at opførel-
sen af maskinhallen ikke medfører en væsentlig ændring af det landskabe-
lige udtryk i området (se bilag 2).  
 
Vejle Kommune vurderer, at det anmeldte byggeri ikke vil påvirke naboer 
væsentligt.  
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Vejle Kommune vurderer samlet set, at det anmeldte lever op til kravene i § 10 i husdyrgodken-
delsesbekendtgørelsen1. Det anmeldte kan bringes til udførelse, jf. dog nedenstående om diget, 
og kræver ikke tilladelse eller godkendelse i medfør af husdyrgodkendelsesloven.  
 
Opmærksomheden henledes på, at det beskyttede jorddige ved byggefeltet har en længere udbre-
delse østpå end det fremgår af situationsplanen, bilag 1. Den reelle udstrækning fremgår af bilag 
2. Sten og jorddiget er beskyttet og må ikke påvirkes under byggeriet. Bygningen skal derfor pla-
ceres, så der holdes en afstand til på mindst 2 m til digefoden. I forbindelse med byggeriet skal 
der opsættes hegn rundt om diget, så man ikke uforvarende kommer til at køre hen over det eller 
placere materialer på diget. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt på Vejle Kommunes hjemmeside den 7. februar 2023.  
Inden opførelse af byggeri skal øvrige nødvendige tilladelser være indhentet. Det vil typisk dreje 
sig om byggetilladelse. 
 
Klagevejledning 
Kommunens afgørelse kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen, jf. lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kap. 7. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modta-
get af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest den 7. marts 2023 
kl. 23.59. Enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, kan klage over kommunens af-
gørelse.  
 
Klagen skal indsendes via klageportalen på www.naevneneshus.dk. Her findes også vejledning 
om, hvordan klageportalen anvendes. Klagen sendes gennem klageportalen til kommunen. En 
klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. 
Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og orga-
nisationer. Gebyret skal betales med betalingskort i klageportalen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 fri-
taget fra at bruge klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om frita-
gelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget. 
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 
måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Frank Iversen 
biolog 
 
 
 
 
 

 
1 Bekendtgørelse nr 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Vejle Kommune behandler 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 be-
handler 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.: 29189900 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databe-
skyttelsesrådgiver. 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.: 38538071 
 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med landbrugssager ved ansøgning om/anmeldelse vedrørende 
følgende: 
 

 Miljøgodkendelse, herunder revurdering 
 Landzonetilladelse 
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 Husdyrbrugloven 
 Miljøbeskyttelsesloven 
 Planloven 
 Vandløbsloven 
 Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1 
 Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e   
 

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 personoplysninger 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 partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en 

eventuel nabohøring. 
 Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside. 
 Digital MiljøAdministration. 
 

mailto:post@vejle.dk
mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
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Generelle modtagere: 
☒ Andre offentlige myndigheder 
☐ Databehandlere 
☒ Eksterne rådgivere.  
☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse.  
 
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. 

 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger. 
 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse. 

 
Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kom-
mune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.  
 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbe-
varer 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 oplysnin-
gerne efter bestemmelserne i arkivloven. 
 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger. 
 
10. Dine rettigheder 
Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommu-
nes 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 behandling 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger 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 tidspunkt. Det påvirker der-
for ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet 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 personoplysnin-
ger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kon-
taktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 
 

http://www.datatilsynet.dk/
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Bilag 2
Beskyttede sten- og jorddiger samt særlige 
bevaringsværdier
Gammelbyvej 67, 7300 Jelling

Signatur
Beskyttede sten og jorddiger - DAI
Bevaringsværdigt landskab (kp)

Kulturhistorisk bevaringsværdi (kp)
besk1116

Kirkeomgivelser
Verdensarv bufferzone
Verdensarvsområde Jelling
Geologisk bevaringsværdi (kp)
Skelpolygon matrikelnummer
Skelpolygon vejlitra
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