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Vand 
Teknik og Miljø 
Vejle Kommune 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 
Sendt pr. mail til vandmiljo@vejle.dk  
 
UDKAST 
   

 

Tilladelse efter § 35 i Planloven 
(Landzonetilladelse) 

 

Adresse: Lihmevej, 7182 Bredsten 

Matr. nr.: 3d Lihme By, Nørup 

Sag: Midlertidig afvandingsplads til oprensning af slam 
fra Randbøldalsøerne 

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om ovenstående. 
Da ejendommen ligger i landzone, er sagen behandlet efter Planlovens § 35, stk. 1 
(landzonetilladelse). 

Naboorientering: 

Der er foretaget naboorientering efter Planlovens § 20. Høringsperioden var fra den 
21. februar 2023 til den 12. marts 2023 og der er ikke indkommet bemærkninger. 
 
 

Vejle Kommunes afgørelse med betingelser: 

Der gives tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til en midlertidig ændring 
af anvendelsen fra jordbrug til afvandingsplads. 
 
Da anvendelsen er midlertidig, gives der tilladelse til den ansøgte. Placeringen af 
afvandingspladsen og jordvolden er vist på vedhæftede tegning. 

Pia Kjær Madsen 
Byplanlægger 
 
Mobil tlf.: 29 32 72 67 
piakm@vejle.dk 
 
13. marts 2023 
 
J. nr.: 01.03.03-P19-101-21 

Teknik & Miljø 
Plan & Energi 
 
Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
Tlf.: 76 81 22 30 
landzone@vejle.dk 
www.vejle.dk 
 
CVR Nr. 29 18 99 00 
 
Åbningstider 
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
 
Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
 
 

mailto:vandmiljo@vejle.dk
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Tilladelsen gives på følgende betingelser: 

- Tilladelsen er midlertidig og udløber den 31/12-2023. 
- Arealet skal efter endt brug reetableres som landbrugsjord. Geotekstilposer og jordvold 

skal fjernes i sin helhed. 

Begrundelse: 

Kommunen har vurderet, at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte, da det er tale om en 
midlertidig anvendelse. Efter endt brug vil området blive reetableret som landbrugsjord.  
 

Sagsfremstilling: 

Vejle Kommune har d. 08.08.2021 givet en landzonetilladelse til at opføre en midlertidig 
afvandingsplads på matr. nr. 3d Lihme By, Nørup. Afvandingspladsen er benyttet i forbindelse med 
oprensningen af søerne i Randbøldal, og skulle iht. landzonetilladelsen genetableres efter et år. 
 
For at mindste omkostninger ved transport, ønsker Vejle Kommune, Vand at lade slammet ligge i 
yderligere et år, med forventningen om, at tørstofindholdet øges, og at der derfor er behov for 
mindre transport ved afhentning af slammet. 
 
Det ansøgte er en midlertidig anvendelse med varighed på mere end 6 uger, hvorfor det kræver en 
landzonetilladelse.  
 
Den midlertidige anvendelse består af, at der er anlagt en afvandingsplads på et areal på ca. 6.000 
m2, hvor der er lagt geotekstilposer som vist på foto nedenfor. Der er også anlagt en midlertidig 
jordvold med en højde på 1-1,5m rundt omkring arealet.  
 
Der føres løbende tilsyn med geotubes og slamdepot mindst 1 gang månedligt. Det vurderes, at der 
ikke er risiko for at geotubes brister. Såfremt dette skulle ske, har slammet i dag så fast en 
konsistens, at det vil forblive på pladsen. Pladsen er etableret med fast og ikke-gennemtrængelig 
lossepladsmembran.  Der pågår intet arbejde, der vil kunne påvirke membranen. 
 
Der vil ikke være en forøget risiko for hverken grundvand, overfladevand eller natur i forhold til de 
eksisterende tilladelser, i det det blot er tale om et længere ophold på pladsen.  
 
Reetablering forventes at foregå senest ved årsskiftet til 2024.  
 
Kommunen har vurderet, at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte, da det er tale om en 
midlertidig anvendelse. Efter endt brug vil området blive reetableret som landbrugsjord.  
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Figur 1 Billedet viser luftfoto af afvandingsanlægget forår 2022 

Skovbyggelinje: 

Ejendommen er beliggende inden for en skovbyggelinje, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17. 
Skovbyggelinjen er en 300m beskyttelseszone omkring større skove, hvor der som hovedregel ikke 
må opføres bebyggelse uden dispensation.  
Det er vurderet, at opførelsen af den ansøgte bebyggelse ikke kræver dispensation fra 
skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, nr. 5, som foreskriver, at forbuddet i § 17, 
stk. 1, ikke gælder for bebyggelse, campingvogne og lignende i landzone, hvortil der er meddelt 
tilladelse efter § 35, stk. 1 i Planloven. 
 
Der er tale om en midlertidig tilladelse, og indblikket til skoven vurderes derfor ikke at blive 
påvirket. 
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Natura 2000 

Projektet ligger 3,5 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 235 Egtved 
Ådal. 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 flagermus og andre bilag IV-arter ikke vil blive 
påvirket af projektet. 

Annoncering: 

Afgørelsen vil den 14. marts 2023 blive annonceret på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk 
under Demokrati og indflydelse – Høringer og afgørelser. 
 
Der er en klagefrist på 4 uger. Først når klagefristen er udløbet den 11. april 2023, og hvis der ingen 
bemærkninger eller klager er kommet til sagen, vil landzonetilladelsen kunne udnyttes. Når 
klagefristen er udløbet, vil du blive orienteret, hvis der er kommet bemærkninger eller klager til 
landzonetilladelsen. 
 

I øvrigt: 

Landzonetilladelsen fritager ikke ansøger/ejer for at indhente tilladelse efter anden lovgivning, 
inden byggeriet påbegyndes, fx byggetilladelse, spildevandsgodkendelse, supplerende adresser til 
ejendommen, ændring af eksisterende vejforhold o. lign. 
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte side om ejers ansvar. 
 
Med baggrund i landzonetilladelsen, har kommunen meddelt ændring af tidsbegrænsningen i 
miljøgodkendelse af den 9. september 2021 – ”Mellemdepot for oplag af sediment fra søer i 
Randbøldal samt udledning af spildevand fra pladsen”. 
 

Generelt: 

Sker der ændringer i forhold til det ansøgte, skal Vejle Kommune orienteres og godkende 
ændringerne. 
 
Vedlagt: Klagevejledning og ejers ansvar. 
 

Kopi sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening  dn@dn.dk 
DN i Vejle Kommune   dnvejle-sager@dn.dk 
VejleMuseerne   museerne@vejle.dk  

http://www.vejle.dk/
mailto:dn@dn.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:museerne@vejle.dk
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Naturstyrelsen Trekantsområdet:  TRE@nst.dk  
Teknink & Miljø, Industrimiljø  Industri@vejle.dk 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Pia Kjær Madsen 

mailto:TRE@nst.dk
mailto:Industri@vejle.dk


 

 

 

 
 

Klagevejledning 
 

Klagevejledning til Planloven 
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. Klageportalen finder du link til på 
forsiden af Nævnenes hus Start din klage her  
 
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. 
 
For fritagelse af brug af klageportalen sendes 
begrundet anmodning til byggesag@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 
hjemmeside; Planklagenævnet  
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal 
det ske inden 6 måneder fra afgørelsen. 
 

Ejers ansvar 
Det påhviler ejeren af en ejendom at berigtige 
forhold, som er i strid med Lov om planlægning § 63, 
stk. 1-3. Det er ejers ansvar, at bestemmelser i 
lovgivningen overholdes og vilkår i tilladelser 
opfyldes.  
 

Straf 
Efter Lov om planlægning § 64, kan den, der 
overtræder lovgivningens bestemmelser og vilkår i 
tilladelser, idømmes bøde. 
 

Dispensation og klage – anden 
lovgivning 
Afgørelser efter en anden lovgivning kan påklages i 
overensstemmelse med klagebestemmelserne i den 
pågældende lov. 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

