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Indstillingsnotat 
Overskrift
Principdrøftelse af opstarten af planlægningen for Vejlefjordskolen, Daugård

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til opstarten af en planlægningsproces for 
Vejlefjordskolen.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling
Vejlefjordskolen har arbejdet med den fremtidige udvikling for området. Området der 
ønskes planlagt er markeret på Bilag 1.
 
Vejlefjordskolen har fremsendt en skitse på skolens ønsker til de fremtidige udvidelser 
for skolen, som fremgår af Bilag 3. 

Vejlefjordskolen ligger placeret ned til Vejlefjord lige udenfor Daugård og udgør et areal 
på ca. 30,2 ha. Skolen rummer alt fra vuggestue, børnehave, grundskolen, efterskole til 
gymnasium. Vejlefjordskolen er i en udvikling med en øget efterspørgsel på de faciliteter 
som de tilbyder i de forskellige alders trin. Derfor ønsker skolen at muliggøre fremtidige 
udvidelser for skolen via en lokalplan. Bl.a. inden muligheden for at opføre ridehal, stald, 
ridebane, idrætsanlæg og skolebygninger. 
 

Området er ikke udlagt i Kommuneplan 2013-2025, der skal derfor i forbindelse med 
planlægningen for området udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør skolen 
fremtidige udvidelser. 

Kystnærhedszonen
Området ligger indenfor kystnærhedszonen. For at der kan planlægges her skal der gives 
en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for det, samt der skal 
redegøres for den visuelle påvirkning af kystlandskabet. 
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Daugaard fredning
Den øverste del af skolens område er beliggende i fredet område – Daugård fredningen. 
For at planlægge i det fredede område skal der være en opstarts dialog med 
fredningsnævnet om mulighederne for det. 
I begyndelsen af processen vil der være en dialog med fredningsnævnet om hvilke 
udvidelses muligheder skolen har for området. Efter mødet vil der blive tegnet på 
mulighederne på baggrund af dialogen med fredningsnævnet. Denne proces vil køre indtil 
der er en fælles løsning for udvidelser af Vejlefjordskolen.

Strandbeskyttelseslinjen
Den nederste del af skolens område er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. 
For at bygge eller anlægge noget indenfor strandbeskyttelseslinjen skal man have en 
dispensation fra Kystdirektoratet, som er myndighed på denne. 
Lige som med fredningsnævnet vil der være en dialog med Kystdirektoratet om hvilke 
udvidelsesmuligheder skolen har i det område. Processen med både fredningsnævnet og 
Kystdirektoratet vil køre indtil der er en løsning på udvidelserne i området. 

Natur2000-område
Hele skolens område er beliggende i Natur2000-område og i forbindelse med 
planlægningen skal påvirkningerne af Natur2000-området vurderes.

Kommunikation
Der skal være en dialog med fredningsnævnet og Kystdirektoratet om udvidelses 
muligheder for skolen. 

Derud over er der de lovpligtige 8 ugers offentlig hørring i forbindelse med 
planforslagene.

Beslutningen meddeles ansøgeren. 

Lovgrundlag
Lokalplan udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 
13 stk. 2
Kommuneplantillæg udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 
2015, § 23 c.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
 At der arbejdes videre med udviklingen af området i dialog med fredningsnævnet 

og kystdirektoratet

 At plangrundlaget udarbejdes efterfølgende


