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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 retnings-
linjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen 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 frem-
tidige 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 kom-
muneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen, 
eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
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Indledning

Baggrund
En privat bygherre ønsker at etablere etageboliger på Skyttehusgade 42 i 
Vejle.  

Etageboligerne skal etableres i en ny bygning langs Skyttehusgade på hjørnet 
af Krogen. Hjørnebygningen ønskes opført i 4 etager med en høj kælder, der 
på sydsiden kommer til at give bygningen 5 etager.
Den nye bygning opføres med et udtryk, så den fremstår som to sammen-
byggede bygninger. Taget udføres som et højt saddeltag.

For lokalplanområdet gælder kommuneplanramme 1.1.B.5. Kommuneplanen 
udlægger området til boligområde i maksimum 5 etager. Idet der er ønske om 
at øge bebyggelsesprocenten til 130, reducere omfanget af fælles friareal og 
benytte de nye parkeringsnormer, udarbejdes tillæg nr. 68 til kommuneplanen.

Grønt Danmarkskort
De rammer, der ændres med tillægget, har ikke udpegninger under Grønt 
Danmarkskort.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand 
af 3 km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens 
planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer 
forårsaget af kommuneplantillægget rent visuelt påvirker omgivelserne.

Området for kommuneplantillægget er beliggende i byzone og er derfor ikke 
omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlæg-
ning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt.
Den nye bebyggelse vil ikke kunne ses fra kysten, da byggeri mellem området 
for kommuneplantillægget og kysten er højere. Desuden opføres ny bebyg-
gelse i en højde og med materialer, der passer ind i den øvrige by.

Risikovirksomhed
Risikovirksomheden Brenntag Nordic A/S ligger på Vejle Havn ca. 410 meter 
fra lokalplanområdet.
I forbindelse med lokalplanforslaget og forslaget til tillæg til kommuneplanen 
er der udarbejdet en samfundsrisikovurdering.
Samfundsrisikovurderingen tager udgangspunkt i  de beregninger, virksomhe-
den har lavet for mulige konsekvenser af uheld, og beskrivelse af foranstalt-
ninger til sikring mod uheld er derpå blevet godkendt af risikomyndighederne.
Området for kommuneplantillægget ligger indenfor konsekvenszonerne for 
større uheld på Brenntag Nordic A/S, men samfundsrisikovurderingen viser, 
at sandsynligheden for alvorlige uheld er meget lille.

De berørte risikomyndigheder er Vejle Kommune, Sydøstjyllands Politi, Tre-
kantbrand og Arbejdstilsynet. 

De berørte myndigheder er blevet hørt og havde ingen bemærkninger til, 
at der i en afstand af ca. 410 meter planlægges for etablering af 2.500 m² 
boligbebyggelse svarende til 24 boliger med 1,5 person pr. bolig, hvilket 
samlet giver 36 personer.
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Natura 2000-område og bilag IV-arter
Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer 
dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer 
derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge 
væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er 
omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Habitatdirektivet
Vejle Kommune har kendskab til, at der i indenfor en radius af 600 meter er 
forekomst af flagermus. Det drejer sig om troldflagermus, pipistrelflagermus, 
brun flagermus og skimmelflagermus. Det kan derfor heller ikke udelukkes, 
at der er flagermus i de gamle bygninger i lokalplanområdet. 
Alle arter af flagermus er omfattet af bilag IV og er strengt beskyttede jf. 
habitatdirektivet. Reglerne er bl.a. implementeret i Naturbeskyttelseslovens
§ 29a og Artsfredningsbekendtgørelsens § 10, hvor Miljøstyrelsen er myn-
dighed. § 29a i Naturbeskyttelsesloven siger følgende: ”De dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning 
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”.

Det er lodsejerens ansvar at sikre, at beskyttelsesbestemmelserne jf. Naturbe-
skyttelsesloven § 29 a og Artsfredningsbekendtgørelsen § 10 ikke overtrædes. 
Dette vil i mange tilfælde indbefatte nærmere undersøgelser, som således 
også påhviler lodsejeren. Viser undersøgelserne, at der er forhold, der vil 
medføre overtrædelser af beskyttelsesbestemmelserne, og ønsker lodsejer 
på trods heraf at fortsætte med tiltaget, skal der søges om dispensationen 
hos Naturstyrelsen. Hvis der er flagermus, skal Naturstyrelsen give tilladelse 
til nedrivning af bygningerne og/eller fældning af gamle træer, og nedrivning/
fældning skal foregå i perioden fra slut-april til begyndelse af juni, eller fra sidst 
i august til midt i oktober, hvor flagermus i alle livsstadier vil være i stand til 
at flygte, hvis de befinder sig i bygningerne eller i hule træer.
Såfremt ovenstående følges, vurderer kommunen, at lokalplanen kan reali-
seres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller
rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdi-
rektivets bilag IV. 

Vejle Kommune har ikke kendskab til, at  der i lokalplanområdet forekommer 
yderligere dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Nærmeste Natura 2000-område er Skove langs nordsiden af Vejle Fjord 
beliggende ca. 4,7 km øst for planområdet. Udpegningsgrundlag i Natura 
2000-området vil ikke blive påvirket af projektet.

Skovbyggelinjen
Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens landskabelige værdier. Skovbyg-
gelinjen regnes 300 meter fra skovbrynet, og indenfor denne afstand er der 
forbud mod at bygge. Naturstyrelsen kan ophæve skovbyggelinjen, mens 
kommunen kan dispensere fra linjen.

Området er undtaget fra skovbyggelinjen jævnfør naturbeskyttelsesloven, da 
der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 m.
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Miljøscreening
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om 
planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en 
miljøvurdering. 

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolknin-
gen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker 
og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menne-
ske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og 
det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold 
til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
Dette begrundes med følgende:
Skyttehusgade 42 har en middel bevaringsværdi, men er omfattet af et 
nedrivningsforbud via lokalplan nr. 1000 Facader og Skilte i Vejle Midtby. 
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed, for opførelse af ny bebyg-
gelse, hvor arkitektonisk kvalitet og tilpasning vægtes højt.

Lokalplanen og kommuneplantillægget vil ikke påvirke miljøet væsentligt. 
Der er udarbejdet en støjredegørelse, der viser støjpåvirkning fra vej og 
jernbane kan håndteres på facaden.

Det meste jord i byzone er klassificeret som lettere forurenet, jævnfør 
jordforureningsloven. Dette har blandt andet konsekvenser for jordflytnin-
ger fra området.

Lokalplanen og kommuneplantillægget vil ikke påvirke naturen væsentligt. 
Området er undtaget fra skovbyggelinjen, da der mellem lokalplanområdet 
og skoven ligger bebyggelse før 1968.
Bebyggelsen vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt, da Vejle by ligger 
mellem kommuneplantillæggets område og kysten, og lokalplanområdet 
kan derfor ikke ses fra kysten.

Området ligger inden for risikovirksomheders planlægnings-/konsekvens-
zone. Der er foretaget en beregning i kommunens planlægningsmodel for 
samfundsrisiko, og resultatet af beregningen er, at det er tilladeligt med 
det nye antal boliger og dermed antal beboere i risikozonen.
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Gældende ramme 1.1.B.5. Boligområde ved 
Nørrebrogade i Vejle

Bebyggelsesprocent: 110
Bebyggelsesprocent gælder for den enkelte ejendom
Maks. antal etager: 5
Maks. bygningshøjde i meter: 20
Min. tilladte miljøklasse: 
Maks. tilladte miljøklasse:

Områdets anvendelse
Boligområde.

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg, som 
f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et lokalområde, 
samt mindre butikker til områdets lokalforsyning.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 110%. For karréen ved 
Herslebsgade må bebyggelsesprocenten dog ikke overstige 150%. Bebyg-
gelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel, dog skal de 
gader hvor der findes byvillaer, bevare bebyggelsesstrukturen. I bebyggelsen 
langs Nørrebrogade, fra jernbanen til Skovgade, må der indrettes butikker i 
stueetagen, samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknyt-
ning til butikkerne. Inden for rammeområdet må der opføres bebyggelse i 5 
etager med en bygningshøjde på max. 20 meter, dog skal ny bebyggelse som 
udgangspunkt tilpasses de omkringliggende bygningers højde.

Opholds- og friarealer
-
Miljøforhold
-
Infrastruktur
-
Zonestatus
Området er i byzone.

Notat
-
Generelle retningslinjer
-
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Ændring af ramme 1.1.B.5 Boligområde ved 
Nørrebrogade i Vejle
Bebyggelsesprocent: 110

Bebyggelsesprocent gælder for den enkelte ejendom
Maks. antal etager: 5
Maks. bygningshøjde i meter: 20
Min. tilladte miljøklasse: 
Maks. tilladte miljøklasse:

Områdets anvendelse
Boligområde.
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg, som f.eks. 
offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et lokalområde, samt 
mindre butikker til områdets lokalforsyning.

Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 110%. For karréen ved 
Herslebsgade må bebyggelsesprocenten dog ikke overstige 150%. 
For bebyggelse på Skyttehusgade 42 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 
130%.
Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel, dog skal de 
gader hvor der findes byvillaer, bevare bebyggelsesstrukturen. I bebyggelsen 
langs Nørrebrogade, fra jernbanen til Skovgade, må der indrettes butikker i 
stueetagen, samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknyt-
ning til butikkerne. Inden for rammeområdet må der opføres bebyggelse i 5 
etager med en bygningshøjde på max. 20 meter, dog skal ny bebyggelse som 
udgangspunkt tilpasses de omkringliggende bygningers højde.

Opholds- og friarealer
For bebyggelse på Skyttehusgade 42 må det fælles friareal være minimum 
100 m2.
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Kortet viser kommuneplanramme 1.1.B.5 - rammens afgrænsning ændres ikke.
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Signatur
1.1.B.5

Miljøforhold
-
Infrastruktur

For bebyggelse på Skyttehusgade 42 gælder følgende for parkering.
Der skal minimum udlægges parkering svarende til:

 0,5 p-plads pr. 0 - 50 m2 etagebolig.

 1 p-plads pr. 50 - 85 m2 etagebolig.

 1,5 p-plads pr. 85 - 120 m2 etagebolig.

 2 p-plads pr. 120 - < m2 etagebolig.

Zonestatus
Området er i byzone.

Notat
-
Generelle retningslinjer
-
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Offentliggørelse af lokalplanforslag nr. 1323 og forslag til 
kommuneplantillæg nr. 68 
 
Vejle Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1323 for 
Boligområde i Skyttehusgade, Vejle og tillæg nr. 68 til Vejle Kommuneplan 
2017-2029. Vejle Byråd har vedtaget forslaget på møde den 28.04.2021. 
 
Brevet her er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere, naboer og 
andre, der kan have en væsentlig interesse i planerne. 

Luftfoto med angivelse af lokalplanområdet - Skyttehusgade 42, Vejle med 
gul markering. 
 
Hvad er en lokalplan 
En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens 
område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et 
område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, 
hvordan bebyggelsen 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. 
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Lokalplanens indhold 
Lokalplanen omfatter Skyttehusgade 42 på hjørnet til Krogen - matr.nr. 33a Engene, Vejle 
Jorder. 
 
Ny bebyggelse 
Ny boligbebyggelse i lokalplanområdet skal opføres ud fra principperne i lokalplan nr. 1000 
og derfor er de relevante bestemmelser fra lokalplan nr. 1000 optaget i denne lokalplan.  
 
Ny boligbebyggelse kan opføres i 4-5 etager i op til 20 meters højde. Bygningen får 
tilsvarende facade- og taghøjde som nabobebyggelsen på Skyttehusgade. Mod gaden opføres 
bebyggelsen med 4 etager og mod sydsiden udnyttes terrænfaldet således kælderen fritlægges 
og bygningen får hermed 5 etager. Bygningens facader opdeles således, at den fremstår som 
to bygninger. 
Bygningernes facaderytme udarbejdes på en måde, der passer ind med den øvrige bebyggelse 
i Skyttehusgade. Ny bebyggelse skal være af høj bygningsmæssig kvalitet.  
Bygningen skal ligeledes have en særlig bearbejdning på hjørnet af Skyttehusgade og Krogen. 
Boligerne får privat terrasse eller altan mod syd. 
 
Parkering 
Bebyggelsen udformes således, at der både er adgang til trappeopgangene fra Skyttehusgade 
og bagsiden mod Krogen. Dette er vigtigt fordi alle bygninger i Skyttehusgade har 
indgangsdøre direkte fra gaden. Dertil skal man nemt kunne komme ud på bagsiden af 
bygningen, således de fælles friarealer bliver attraktive at benytte. 
I lokalplanområdet kan der etableres 28 parkeringspladser som fladeparkering.  
 
Beplantning 
Boligerne får et fælles friareal mellem boligerne og parkeringspladsen på mindst 100 m2. Idet 
friarealet er komprimeret, er det vigtigt med kvalitet på de 100 m2, som etableres. Derfor skal 
det fælles friareal indrettes med en grillhytte, borde og bænke og afskærmes mod 
parkeringspladsen af en begrønnet væg. Parkeringspladsen kantes af beplantning, således den 
kommer til at fremstå beplantet og grøn i sommerhalvåret. 
På hjørnet af Skyttehusgade og Krogen står to træer - et kastanjetræ med fuld krone samt en 
stynet kejserlind. Der står flere kejserlindetræer i Skyttehusgade. Begge træer bevares. Dertil 
plantes mindst et træ på øst siden af gavlen. 



 

Figur 2: Situationsplan 
 

Figur 3: Facader mod Skyttehusgade  
 

Figur 4: Facader mod Krogen 
 
Kommuneplantillæggets indhold 
Tillægget til kommuneplanen skal muliggøre at fælles friarealer reduceres fra 50% af 
etageareal for etageboliger til minimum 100 m2. Dertil fastlægger tillægget parkeringskrav. 
Dertil øges bebyggelsesprocenten fra 110 til 130 for Skyttehusgade 42. 
 



Her kan du se forslagene 
Kommunens hjemmeside www.vejle.dk/hoeringer fra den 10.05.2021, i Teknik & Miljø, 
Kirketorvet 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 10.05.2021 med høringsfrist mandag den 05.07.2021 
kl. 15.00. Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og 
kommentarer til forslaget 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. 
 
Screening for miljøvurdering  
Der er foretaget screening af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør 
miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet 
og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med, at bevaringsværdien er lav og kan 
erstattes af ny bebyggelse, der passes ind i området. Nye boliger kan opføres således de ikke 
påvirkes af støj. Lokalplanen og kommuneplantillægget vil ikke påvirke naturen væsentligt. 
Området er undtaget fra skovbyggelinjen, da der mellem lokalplanområdet og skoven ligger 
bebyggelse før 1968. Bebyggelsen vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt, da Vejle by ligger 
mellem lokalplanområdet og kysten, og lokalplanområdet kan derfor ikke ses fra kysten. 
Området ligger inden for risikovirksomheders planlægnings-/konsekvenszone. Der er 
foretaget en beregning i kommunens planlægningsmodel for samfundsrisiko, og resultatet af 
beregningen er, at det er tilladeligt med det nye antal boliger og dermed antal beboere i 
risikozonen.  
Screeningen kan i 4 uger fra offentliggørelsen ses på kommunens hjemmeside. Se høringer på 
www.vejle.dk/hoeringer.  
 
Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering  
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 
uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Gå til 
Klageportalen. 

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 hjemmeside. 
 
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder. 
 



Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Holm Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
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 
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 

landzonetilladelse. 

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 
personoplysninger 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 
periode 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 
personoplysninger. 

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 
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 derfor 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 
personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller 
finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 
 


