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DET VIDERE FORLØB 
Når høringsperioden er slut, vil alle bidrag blive forelagt Byrådet, inden der 
tages endelig stilling til planen. Hvis Byrådet vil foretage ændringer af det of-

fentliggjorte forslag, vil eventuelle berørte borgere få lejlighed til at udtale sig 
inden den endelige vedtagelse. 

Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret 
om Byrådets beslutning. 

LOKALPLANENS OPBYGNING 
En lokalplan består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser sup-
pleret med et eller flere kortbilag.  

En redegørelse beskriver formål og hovedindhold i en lokalplan. Herudover 
redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder 
sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladel-
ser eller dispensationer fra andre myndigheder. 

Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidi-
ge anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser 
står i venstre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i højre spal-
te. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan 
således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller 
ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i pla-
nen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv 
vælger at ændre forholdene i området. 

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i 
lokalplanen.

OFFENTLIG HØRING  
Byrådet fremlægger hermed forslag til lokalplan 05.01.L08 i offent-
lig høring i 8 uger, fra den xx. xxx 2017 til den xx. xxx 2017 

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan etableres et hotel 
med 50 værelser og administrationsbygning samt p-plads til både 
gæster såvel som strandgæster.  

I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer og an-
dre myndigheder mulighed for at komme med synspunkter, 
kommentarer eller indsigelser. Eventuelle bidrag skal være 
Varde Kommune i hænde senest: 

xxx den xx. xxx 2017 

Bidrag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev 
til Plan og Byudvikling, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. 
Mærk bidraget med ”Lokalplan 05.01.L08, Varde Kommune”. 

mailto:planogby@varde.dk
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    LOKALPLANENS INDHOLD 

+ Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelsen 
af et kysthotel i Blåvand. Kysthotellet indgår i forsøgs-
projektet ”Blåvand Kyst”. Projektet er del af forsøgsord-
ningen for udvikling af kyst- og naturturisme i Danmark 
som Erhvervs- og Vækstministeriet godkendte i efter-
året 2015, jf. planlovens § 5. 
 

+ Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 50 
boenheder med tilhørende fællesfaciliteter i form af re-
staurant og wellnessfaciliteter som spa og lignende. 

 
+ Områdets bebyggelse vil primært udføres som gavlhu-

se i træ. 

  
BAGGRUND OG FORMÅL 

  Med lokalplan 05.01.L08 ønsker Varde Byråd at give mulig-
hed for opførelsen af et nyt kysthotel ved Blåvand Kyst. 

Lokalplanen er den del af det samlede projekt ”Blåvand 
Kyst”, der også omhandler opførelse af et rekreativt område 
ved Hvidbjerg Strand. Projektet vedrørende det rekreative 
område er særskilt behandlet i lokalplanforslag 05.01.L12.   

”Blåvand Kyst” projektet er omfattet af Erhvervsministeriets 
forsøgsordning for udvikling af kyst- og naturturisme i Dan-
mark, der med hjemmel i planlovens §5 tillader op til 10 
projekter at opnå dispensation for planlovens §5 kystnær-
hedszonen samt naturbeskyttelseslovens §8 klitfredede 
arealer. Udvælgelsen er sket på baggrund af en ansøgning 
fra Varde Kommune.   

Det er Varde Kommunes forventning, at projektet ”Blåvand 
Kyst” i sammenhæng med realiseringen af andre tiltag i 
Varde Kommunes udviklingsplan for Blåvand, kan styrke 
Blåvands status som kystferieby. 

  Efter udvælgelsen af projektet har Varde Kommune, i sam-
arbejde med eksterne konsulenter, udarbejdet et ideoplæg, 

som skulle danne grundlag for denne lokalplan. Efter offent-
liggørelsen af ideoplægget har Varde Kommune forestået 
en større inddragelsesproces med borgermøder og forhø-
ring. Under forhøringen indkom 70 indsigelser og bemærk-
ninger til projektet. Disse indsigelser og bemærkninger er, 
for så vidt muligt, indarbejdet i projektet. 

Projektet er sidenhen blevet bearbejdet yderligere, og der 
er således foretaget en række ændringer i forhold til ide-
oplægget, men indholdet, intentionen, funktionen og visio-
nen er den samme. Hotellets bebyggelsesklynger er rykket 
længere fra kysten og for størstedelens vedkommende 
beliggende på den hidtidige parkeringsplads. Parkerings-
pladsen er omdisponeret, hvilket har gjort det muligt, at 
etablere det samme antal parkeringspladser på et mindre 

areal.  

Planskitse af kysthotellet med offentlig parkeringsplads 
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OMRÅDETS BELIGGENHED 

 
 Lokalplanområdet ligger i det sydlige Blåvand, jf. figur 2. 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af vejen Blåvand 
Strand og mod syd af Oksby Dige. Mod øst afgrænses lo-
kalplanområdet af sommerhusgrundene på Hans Thue-
sensvej og Strandparken. Mod vest af sommerhusgrundene 
på Stæhrsvej. Lokalplanområdet er også kendt som Hafni-
agrunden. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 8,8 ha 
og omfatter en del af matr. 31b Vandflod by, Oksby. 

 

 
 
EKSISTERENDE FORHOLD 

Lokalplan-
området 

 Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde og anvendes 
til parkering og rekreation gennem gåture i områdets natur. 
Midt på grunden ligger en større bygning med strandkiosk, 
toiletter og overdækkede bænkpladser. 

Nord for kiosken ligger en større, grusbelagt parkerings-
plads. Parkeringspladsen er udlagt i antennestruktur, og 
mellem strukturens arme er etableret volde til afskærmning 
af de parkerede biler. Mellem kiosken og stranden er klithe-
de. Trampestier forbinder parkeringspladsen og kiosken 
med stranden syd for diget. 

I lokalplanområdets østligste del ligger en mindre fyrreskov. 

Parkeringspladsen med de afskærmende volde. I baggrun-
den ses den lille fyrreskov, som ligger i lokalplanområdets 

østligste del. 

Omkringlig-
gende områder 

 Lokalplanområdet er mod nord, øst og vest omgivet som-
merhuse, som til sammen udgør den sydlige del af som-
merhusområdet i Blåvand. Sommerhusområdet i Blåvand er 
blandt den jyske vestkysts største og mest populære. Her 
foregår en stor del af Varde Kommunes 3,7 mio. årlige tu-
ristovernatninger (2016). Sommerhusområdet strækker sig 
mod nord til det militære øvelsesterræn på Kallesmærsk 
Hede og mod øst til Krogsande og Oksby Plantage. Midt i 
området ligger Blåvandvej, som er sommerhusområdets 
hovedgade med butikker, restauranter og andre turist- og 
publikumsorienterede faciliteter og funktioner. 

Lokalplanområdets placering i Blåvand. 
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Oksby Dige syd for lokalplanområdet. Bag klitterne til højre i 
billedet ligger Blåvand Strand. 

Syd for lokalplanområdet ligger Oksby Dige og bag dette 
den populære badestrand Blåvand Strand, hvor der er etab-
leret kystsikring som høfder af natursten. Kystsikringen og 
diget vidner om de til tider voldsomme klimatiske forhold, 
der er i området. 

Vest for området fortsætter sandstranden og klithedenatu-
ren til Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og videre 
mod nord, hvor Varde Kommunes øvrige kystdestinationer 
ligger. Mod øst fortsætter stranden til Skallingen og Vade-
havet. 
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  I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 
1529 af 23. november 2015) fastsættes herved følgende 
bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 

   

§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL 
 

1.1 Lokalplanen har til formål: 

at fastlægge lokalplanområdet til rekreativt område 

at give mulighed for opførelsen af et nyt kysthotel og sætte 
rammerne herfor. 

at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, ud-
formning, placering og materialevalg, så ny bebyggelse 
tilpasses klithedelandskabet og opføres i høj arkitektonisk 
kvalitet. 

 FORMÅL 

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et nyt kyst-
hotel, der er en del af forsøgsprojektet Blåvand Kyst, som i efteråret 
2015 blev godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet i henhold til 
planlovens § 5. 

Lokalplanen skal opstille rammerne for opførelsen af et nyt kysthotel 
Lokalplanen skal sikre, at forsøgsprojektets grundidéer videreføres i 
projekterings- og byggefasen. 

LOKALPLANOMRÅDET 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af vejen Blåvand Strand og 
mod syd med lidt afstand til Oksby Dige. Mod øst afgrænses lokal-
planområdet af sommerhusgrundene på Hans Thuesensvej og 
Strandparken og mod vest af sommerhusgrundene på Stæhrsvej. 
Lokalplanområdet er også kendt som Hafniagrunden. 

HOTEL OG RESTAURANT 

Varde Kommune ønsker at skabe mulighed for et mere varieret 
overnatningsprodukt, gerne med et bredt udvalg af servicefaciliteter 
som wellness og sportsfaciliteter, da det er en forudsætning for at 
kunne tiltrække mere højtforbrugende segmenter til området. Et bre-
dere udbud vil kunne bidrage til at styrke områdets tilgængelighed for 
flere forskellige målgrupper og ferietyper. Et kysthotel med tilhørende 
faciliteter og service vil netop kunne tiltrække en ny type turister til 
området og vil dermed kunne danne grundlag for et nyt marked i 
overensstemmelse med Varde Kommunes Turismestrategi 2013-
2018, der foreskriver en videreudvikling af basisproduktet, forstået 
som de services, rammer og elementer, der udgør grundlaget for 
turisternes ophold. 

Det skal ved udstykning sikres, at der forsat er fuld offentlig adgang 

§ 2. 
 
OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG 
ZONESTATUS 

  

2.1  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
en del af matr. 31b Vandflod by, Oksby. 

  

2.2 Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde.  

§ 3. 
 
OMRÅDETS ANVENDELSE 

 

3.1  Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative 
formål og kollektive ferieformer i form af hotel med tilhøren-
de restauration og wellnessfaciliteter. 

  

§ 4.  UDSTYKNING   

4.1  Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse 
med lokalplanens byggefelter, vej-, sti- og parkeringsudlæg. 
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hen over grunden fra p-pladsen til stranden. Det er ligeledes hensig-
ten med denne lokalplan, at sikre et forsat åbent grønt og rekreativ 
areal mod syd med fuld offentlig adgang.  

§ 5.  VEJE, STIER OG PARKERING  
 NYE PARKERINGSFORHOLD 

En del af de besøgende til Blåvand Strand ankommer i bil. Da hotel-
byggeriet for største delens vedkommende placeres på områdets 
nuværende parkeringsplads, udlægges et nyt parkeringsareal, hvor-
på der skal etableres 354 parkeringspladser, heriblandt otte handi-
capparkeringspladser. Ca. 100 p-pladser forbeholdes hotellet og de 
resterende minimum 254 p-pladser er til offentlig brug. Dette svarer 
til områdets nuværende parkeringskapacitet samt det, som hotellet 
genererer. Parkeringspladsen flyttes således mod nord, hvor den 
placeres langs områdets nordskel omgivet af fyrretræer. På parke-
ringspladsen skal etableres beplantning, der vil opdele det store 
grusbelagte areal visuelt og skabe læ. 

Selve parkeringspladsen omgives af en fyrretræsskov som afskær-
mende beplantning. Skoven griber fat i eksisterende beplantning i 
både vest og øst og er således en udvidelse af den mindre fyrre-
træsplantage, som allerede ved lokalplanens udarbejdelse dækkede 
grundens østlige del.  

Andelen af handicapparkeringspladser sker jf. Bygningsreglementet 
(BR15)  

Parkeringspladsen var ved lokalplanens udarbejdelse ensrettet. Det 
nye parkeringsudlæg giver mulighed for forsat ensretning af trafik-

5.1  VEJE   

5.1.1  Lokalplanområdet vejbetjenes fra vejen Blåvand Strand.   

5.1.2  Der skal etableres vejadgang i overensstemmelse med lo-
kalplankortet, Kortbilag 3. 

  

5.2  PARKERING   

5.2.1  Der må kun etableres parkering inden for det på lokalplan-
kortet, Kortbilag 3, viste areal. Ejeren af parkeringsarealet 
betaler udgifterne ved etablering og vedligehold af p-
pladserne. 

  

5.2.2  Inden for det udlagte parkeringsareal skal der etableres 
minimum 354 parkeringspladser. Der oprettes 1,5 p-plads 
pr. boenhed samt 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsetageareal, 
hvorved ca. 100 p-pladser går til hotelformål. De resterende 
minimum 254 p-pladser skal fungere som offentlig parke-
ring. Heraf skal de 4 være handicapparkeringspladser med 
en bredde på min. 3,5 m. Yderligere 4 af parkeringspladser-
ne skal være handicapparkeringspladser til kassebiler med 
en bredde på min. 4 m og en længde på min. 8 m. 

  

5.2.3  Parkeringsarealer skal anlægges i grus.   

5.2.4  Inden for det udlagte parkeringsareal skal etableres be-
plantning med et samlet areal på min. 900 m2. Beplantning 
skal placeres i princippet som vist på illustrationsplanen, 
Kortbilag 4, således parkeringsarealet visuelt opdeles. 

  

5.3  STIER   
5.3.1  Der udlægges stier som vist på lokalplankortet, Kortbilag 3.   
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5.3.2  Kørestier skal udlægges med en bredde på min. 3,5 m og 
anlægges med en bredde på min. 2,8 m. 

Kørestier skal afsluttes med en vendeplads med en bredde 
på min. 12 m. 

Kørestier og vendepladser skal anlægges i grus eller græs-
armering. 

  ken. 

STIER 

Der udlægges tre kørestier til betjening af hotelbebyggelsen. Køre-
stierne udlægges med det formål at give vejadgang til boenhederne 
for handicappede, rengøringspersonale, leverandører, ambulance-
service og brandvæsen. Der skal rundt om samt mellem hotelklyn-
gerne etableres arealer for brandredningskøretøjer. 

Øvrige stier i området må kun anlægges i sand eller som trampestier. 
Øvrige stier er udlagt med udgangspunkt i områdets eksisterende 
trampestier, som forbinder stranden og parkeringspladsen. Stierne er 
tilpasset landskabet og beplantningen, hvorfor der arbejdes videre 
med stitypen. Øvrige stiers udlæg er principiel og de endelige stier vil 
formes naturligt af de besøgendes færden i området, præcist som de 
nuværende er det. 

5.3.3  Øvrige stier må kun etableres i sand eller som trampestier.   

5.3.4  Der skal etableres de nødvendige brandveje mellem og 
omkring hotelbebyggelsen. Brandveje skal anlægges under 
hensyntagen til områdets natur og vegetation og udføres i 
grus eller græsarmering. 

  

5.4  BELYSNING   
5.4.1  Der må kun opsættes udendørs belysning langs stier mel-

lem hotelbebyggelsen og på p-pladsen. 
  

5.4.2  Belysningsarmaturer skal have et ensartet arkitektonisk 
udtryk.  

   

5.4.3  Belysningsarmaturer må ikke have en lyspunkthøjde over 
0,8 m over terræn. Lyskilder skal være nedadrettede og 
afskærmede mod omgivelserne. 

   

§ 6. 
 
BEBYGGELSENS OMFANG OG 
PLACERING 

   

6.1  BEBYGGELSENS PLACERING    
6.1.1  Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet, 

Kortbilag 3, udlagte byggefelter. 
  BEBYGGELSENS PLACERING OG ÅBENHED 

Områdets hotelbebyggelse skal placeres inden for de tre byggefelter, 
som er placeret langs parkeringsarealet og syd for dette. Bebyggel-
sens placering og orientering skal medvirke til håndteringen af støj 
fra Forsvarets øvelsesområde nord for Blåvand. Byggefelterne ligger 
på kanten af den hidtidige parkeringsplads, hvorved det store klithe-

6.1.2  Boenheder skal orienteres i overensstemmelse med den på 
illustrationsplanen, Kortbilag 4, viste bebyggelse. 

Der skal for mindst hver anden boenhed foretages en for-
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skydning på min. 1 m vinkelret på facaden. deareal syd herfor bevares til glæde for alle besøgende. De brede 
friarealer mellem byggefelterne sikrer afstand mellem boenhederne 
og de offentlige stier, hvorved området stadigvæk vil fremstå åbent 
og med adgang for alle. 

6.1.3  Uden for byggefeltet må kun etableres småbygninger til 
offentlige toiletter, tekniske installationer og lignende. 

Småbygninger skal placeres i direkte tilknytning til det ud-
lagte parkeringsareal. 

  

6.2  BEBYGGELSENS OMFANG   Bebyggelsen placeres syd for parkeringsarealerne, der vil fungere 
som dennes ryg. Bebyggelsen orienteres mod vandet, og gæster 
ankommende fra parkeringspladsen vil således naturligt blive ført til 
mod stranden. Bebyggelsen er med andre ord orienteret langs den 
almindelige besøgendes bevægelsesretning. Området vil derfor sy-
nes åbent og tilgængeligt. 

Bebyggelsen må opføres i op til to etager og en højde på op til 8,5 m. 
Mindre bygningsafsnit til restaurant og wellness må opføres i op til 
11,5 m. Herved er det muligt at skabe fællesrum til spa og lignende 
med en passende rumhøjde. 

ANLÆGSKOTE 

Vejledende anlægskoter for ny bebyggelse: 

Hotellet: 4,5 

Parkeringsarealer: 4,0 

Hensigten med de vejledende anlægskoter, er at ny bebyggelse som 
udgangspunkt skal anlægges i eksisterende koter, dog med mulig-
hed for mindre tilpasninger i detailplanlægningen.  

 

 

 
Hotelbebyggelsens indendørs arealer skal udformes således, at støj-
grænserne overholdes. Udendørs opholdsarealer skærmes af byg-
ningsmassen for at forebygge eventuelle oplevede støjgener.  

6.2.1  Inden for byggefelterne må opføres maks. 4.050 m2 (samlet 
etageareal). Heraf må maks. 1.000 m2 (samlet etageareal) 
opføres til restaurant, wellness og lignende publikumsfacili-
teter. 

Det samlede etageareal af småbygninger uden for byggefel-
terne må ikke overstige 50 m2. 

  

6.2.2  Der må etableres maks. 50 overnatningsenheder inden for 
lokalplanområdet. 

Etagearealet for den enkelte overnatningsenhed må være 
maks. 90 m2. Det samlede etageareal for overnatningsen-
heder må ikke overstige 3.500 m2. 

  

6.2.3  Ny bebyggelse må etableres i maks. 2 etager.   

6.2.4  Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Dog kan maks. 2 
bygningsafsnit opføres med en bygningshøjde på maks. 
11,5 m. Det samlede etageareal for disse to bygningsafsnit 
må ikke overstige 400 m2. 

Småbygningers højde må ikke overstige 4 m. 

  

6.2.5  Ny bebyggelse skal følge den i redegørelsen vejledende 
anlægskote 

  

6.2.6  Bebyggelsens konstruktion skal sikre, at bygningsreglemen-
tets rammer for indendørs støj overholdes. 
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§ 7. 
 
BEBYGGELSENS 
YDRE FREMTRÆDEN 

  

7.1  FORM   GAVLHUSE 

Hotelbebyggelsen skal udføres som sammenbyggede gavlhuse. 
Gavlhuse er et velkendt motiv i Blåvand, hvor det bl.a. ses i hoved-
gaden. Gavlene er med til at opdele bebyggelsens facader, således 
de ikke fremstår dominerende i landskabet. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre forskydning i 
facaden, således bebyggelsen ikke vil fremstå som massiv og domi-
nerende i landskabet. Med facadeforskydning vil boenhederne frem-
stå som selvstændige, sammenstillede huse. Med en begrænsning 
på boenhedernes størrelse, gavlhusenes bredde og facadehøjden 
sikres bebyggelsen en skala, der er tilpasset stedets og den omkring-
liggende beplantnings karakter. Se bestemmelser for bebyggelsens 
ydre fremtræden. Facader på boenheder skal udføres i træ og frem-
stå sortmalede eller i træets naturlige udsende og farve. Taget skal 
udføres i sort tagpap eller i samme type træ som facaderne. Bebyg-
gelsen vil således fremstå som en helhed. 

Facader på hotellets hovedindgang, restaurant, wellness- og fælles-
faciliteter må desuden etableres i teglsten og skærmtegl i afdæmpe-
de farver. Således kan der foretages en arkitektonisk markering af 
publikumsfaciliteterne. Disse adskilles fra boenhederne, hvilket vil 
være med til at understrege faciliteternes åbenhed for andre end blot 
hotellets gæster. 

ALTANER ELLER TERRASSER 

Af hensyn til afskærmning mod Forsvarets øvelsesterræn tillades 
ikke altaner eller terrasser, som udkrager fra facadelinjen. Disse skal 
integreres som vist i principillustrationen nedenfor. 

7.1.1  Ny bebyggelse skal etableres som sammenbyggede gavl-
huse. Dele af bebyggelsen indeholdende fællesfaciliteter 
(restaurant, foyer, wellness m.m.) kan dog udføres med fladt 
tag. Se § 7.3.2. 

Gavlhuse indeholdende boenheder må have en gavlbredde 
på maks. 7 m. 

Der skal for mindst hvert andet gavlhus indeholdende boen-
heder foretages en forskydning på min. 1 m vinkelret på 
facaden. 

  

7.1.2  Altaner eller terrasser skal integreres i bygningen og må 
ikke udkrage fra facadelinjen. 
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Princip for integreret altan eller terrasse 

 

7.2  FACADEMATERIALER OG FARVER  

                                       Skitse af mulig hotelbebyggelse set fra klithedearealet mellem         
hotel og strand. 

 

7.2.1  Facader på boenheder skal fremtræde som blankt murværk 
af tegl eller som træbeklædt. 

 

7.2.2 

 

 Facadematerialer skal fremstå i afdæmpede mørke jordfar-
ver i grå, brune eller blå nuancer uden glans, hvor andelen 
af sort udgør mindst 60 %. 

Følgende farver må anvendes og angivet som NCS-
farvekoder: 
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Sort: (S 8000-N, S 8500-N, S 9000-N) 

Grå: (S 6000-N, S 6500-N, S 6502-B, S 6502-G, S 6502-Y, 
S 7005-B20G, S 7005-B80G, S7005-G20Y, S 7005-G50Y, 
S 7005-G80Y, S 5502-G, S 5500-N, S 7500-N, , S 8505-
B20G)  

Mørkebrun: S8005-Y20R, S8005-Y20R, S8005-Y80R, 
S8010-Y30R, S8010-Y50R, S8502-Y, S 8505-Y20R.  

Mørkeblå: S 8005-B20G, S 8005-B80G, S 8010-B10G, S 
8010-B30G, S 8010-B50G, S 8502-B, S 8505-B20G, S 
8505-B80G. 
   
Træ kan også fremstå i sin naturlige farver.  

                               Ovenstående farver må anvendes og er angivet som NCS-farvekoder 7.2.3  Facader på hotellets fællesfaciliteter (restaurant, foyer, well-
ness m.m.) skal udføres i træ, sortmalet (S 9000-N) eller 
med træets naturlige overflade. Teglsten og/eller skærmtegl 
kan anvendes i tråd med bestemmelserne nævnt i § 7.2.2. 

7.2.4  Alle boenheder skal udføres i samme materialer og i samme 
farver. 

7.2.5  Facader må være maks. 5 m høje. 

Facader eller facadeafsnit i teglsten og/eller skærmtegl må 
være maks. 4 m høje. 

7.3  TAG   BOENHEDER 

Facader på boenhederne skal udføres i træ og fremstå sortmalede 
eller med træets naturlige overflade. Taget skal udføres i sort tagpap, 
pandeplader, strå eller i samme type træ som facaderne. Bebyggel-
sen vil således fremstå som en helhed og med et udtryk, der er til-
passet den bagvedliggende fyrreskov. Boenhedernes afdæmpede 
mørke eller naturfarvede facader vil skabe en silhuet med fyrretræer-
ne som baggrund. 

FÆLLESFACILITETER 

Facader på hotellets hovedindgang, restaurant, wellness- og fælles-

7.3.1  Tage på boenheder skal udføres som symmetrisk sadeltag 
med en hældning på 30-45 grader og belægges med sort 
tagpap, strå, sorte pandeplader eller træ i overensstemmel-
se med bebyggelsens facade. 

  

7.3.2  Alle boenheder skal udføres med samme taghældning samt 
materialer. 

  

7.3.3  Tage på hotellets fællesfaciliteter (restaurant, foyer, well-
ness m.m.) skal gives en hældning på 30-45 grader og ud-
føres i samme materiale som boenheder tage. Dele af fæl-
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lesfaciliteternes tage kan udføres som flade tage belagt med 
sedum, mos, lave græsser eller lignende. 

faciliteter skal udføres i træ i overensstemmelse med boenhederne 
samt teglsten og/eller skærmtegl i afdæmpede mørke jordfarver. 
Teglstensfacaderne giver mulighed for en arkitektonisk markering af 
publikumsfaciliteterne. Facaderne adskilles fra boenhedernes, hvilket 
vil være med til at understrege faciliteternes åbenhed for andre end 
blot hotellets gæster. Facader i tegl må ikke være højere end 4 m. 
Herved sikres det, at bebyggelsen ikke vil fremstå tung i det åbne 
landskab. 

Tage på fællesfaciliteter skal udføres med en taghældning i stil med 
boenhederne og udføres i samme materiale som disse. Tag på fæl-
lesfaciliteter skal ikke nødvendigvis udføres som symmetrisk sadel-
tag, lige som dele af bygningsmassen kan udføres med fladt tag. 
Dette giver mulighed for etablering af tagterrasser. 

7.3.4  Der må i tilknytning til hotellets fælles- og publikumsfacilite-
ter (restaurant, foyer, wellness m.m.) etableres tagterrasse 
på 1. sal og max. 8,5m over terræn.  

  

7.3.5  Tagvinduer skal være nedfældet i tagfladen.   

7.4  VINDUER OG DØRE   VINDUER, DØRE OG PRIVATHED 

Som beskrevet i afsnittet ”Bebyggelsens placering og åbenhed” er 
områdets bebyggelse placeret langs den almindelige besøgendes 
bevægelsesretning – fra parkeringspladsen til stranden. Af hensyn til 
områdets åbenhed er det ikke tilladt at isætte vinduer og døre i bo-
enheders facader mod de offentlige stier mellem byggefelterne. Dette 
vil sikre en vis afstand mellem offentlige stier og boenheder samt 
privathed omkring boenhederne. 

 
Diagram, som viser forholdet mellem udsynet fra bebyggelsen og 

bevægelsesretningen for strandgæsterne. 

7.4.1  Vinduer og døre skal udføres i træ eller træ/alu og fremstå i 
sorte, grå, i træets naturlige farve eller samme farve som 
facaden.  

  

7.4.2  Der må ikke isættes tonede eller buede ruder, og vinduer 
må ikke tilklæbes eller blændes. 

  

7.4.3  Der må ikke isættes vinduer og døre i boenheder facade 
mod stier til stranden som vist på lokalplankortet, Kortbilag 
3. 
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7.5  ANTENNER OG SKILTE   SKILTNING 

Lokalplanen indeholder en række begrænsninger på reklameskilte 
inden for lokalplanområdet. Formålet er at sikre, at paraboler og 
skilte ikke virker dominerende eller skæmmende på arkitekturen, 
landskabet og omgivelserne i øvrigt. 

7.5.1  Der må ikke opsættes paraboler, antenner, telemaster eller 
lignende inden for lokalplanområdet. 

  

7.5.2  Der må i alt opsættes 3 reklameskilte på bebyggelsens fa-
cader. Facadeskilte må kun opsættes i direkte tilknytning til 
hotellets hovedindgang, restaurant og wellnessfaciliteter. 

Facadeskilte må ikke have en størrelse, der overstiger 0,6 m 
i højden og 1 m i bredden. 

  

7.5.3  Der må opstilles maks. 2 pylonskilte inden for lokalplanom-
rådet. Pylonskiltene må kun placeres ved henholdsvis ind-
kørslen til parkeringspladsen og stiforbindelsen fra parke-
ringsplads til hotellets hovedindgang, restaurant og well-
nessfaciliteter. 

Pylonskilte må have en højde på maks. 1,8 m og en bredde 
på maks. 0,6 m. 

  

7.5.4  Facade- og pylonskilte skal udføres i afdæmpede farver.   

7.5.5  Der må inden for lokalplanområdet ikke foregå anden skilt-
ning, end nævnt i pkt. 7.5.2 og 7.5.3.  

   

7.5.6  Flagstænger i klassisk hvide/røde farver tillades. Reklame-
flag tillades ikke.  

   

7.6  SMÅBYGNINGER   SMÅBYGNINGER 

I forbindelse med parkeringspladsen kan opføres en mindre bygning 
indeholdende offentlige toiletter, teknikrum, information og lignende. 
I stil med boenheder skal facader udføres i træ og fremstå sortma-
lede eller med naturligt udseende. Dette vil skabe en sammenhørig-
hed med hotelbebyggelsen, og der vil således være en rød tråd i 
områdets bebyggelse. 

7.6.1  Facader skal udføres i træ og fremstå sortmalede eller med 
træets naturlige udseende. 

  

7.6.2  Tage skal udføres i enten tagpap eller træ i overensstem-
melse med småbygningens facader eller som grønt tag.  
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§ 8.  UBEBYGGEDE AREALER 
   

8.1  OPHOLDSAREALER   HOTELTORVE 

Der er mulighed for at etablere fælles opholdsarealer for hotellets 
gæster på ubebyggede dele af byggefelter. Således kan der til hver 
hotelenklave etableres små hoteltorve, hvor hotellets gæster kan 
mødes. Hoteltorvene må belægges med teglsten og træ, hvilket 
skaber en samhørighed med områdets bebyggelse. Herudover kan 
arealerne belægges med sand og grus og begrønnes med hjemme-
hørende og egnstypiske planter. 

 

 

 

NATUR, SKOV OG TERRÆN 

En stor del af lokalplanområdet henligger som klithede, lige som 
klithedearealet fortsætter mod syd til Oksby Dige og stranden. Klit-
hedearealet er af stor naturmæssig og rekreativ værdi, og området 
skal derfor så vidt muligt bevares. Klithedenaturen, diget, fyrretræs-
bevoksningen og stranden gør området unikt og er en stor attraktion 
for både nuværende og kommende strandturister og hotelgæster. 

Af samme årsag må der kun foretages terrænregulering i forbindel-
se med byggemodning samt anlæggelsen af brandveje, stier, parke-
ringsarealer samt afskærmende voldanlæg. 

Af hensyn til markfirbenets økologiske funktionalitet skal det sikres, 
at afskærmningsbæltet omkring p-pladsen beplantes med egnede 
skjulesteder, såsom lave tornede buske. Kun voldanlæggets nord-
side må beplantes. Sydsiden skal holdes fri, af hensyn til marfirbe-
nets behov for soleksponerede skråninger og skrænter.      

 

8.1.1 

 

*Klitrose må ikke 
forveksles med 
Rynket rose 
(Rosa Rugosa) 
som er invasiv 
og på skov- og 
naturstyrelsens 
liste over land-
skabsukrudt. 

 På ubebyggede dele af byggefelter må etableres opholds-
arealer til hotellets gæster. Disse arealer må belægges med 
teglsten, træ, sand og grus. 

Opholdsarealerne må kun begrønnes med egnstypiske 
plantearter som hedelyng, marehalm, hjælme, klitrose*, 
mosebølle og lakrød bægerlav og havtorn. 

  

8.2  NATUR OG SKOV   

8.2.1  Der skal plantes afskærmningsbælte med en principiel ud-
strækning som vist på lokalplankortet, Kortbilag 3. Ny af-
skærmning skal bestå af plantearter til gavn for beskyttede 
dyrearter.  

  

8.2.2 

 

 

*Klitrose må ikke 
forveksles med 

Rynket rose 
(Rosa Rugosa) 
som er invasiv 
og på skov- og 
naturstyrelsens 
liste over land-

skabsukrudt. 

 Med undtagelse af de udlagte byggefelter, stier, skov-, vej- 
og parkeringsarealer må der ikke foretages ændringer i 
områdets natur. 

Eventuel genetablering af beplantning og natur skal ske 
med egnstypiske planter som havtorn, hedelyng, marehalm, 
hjælme, klitrose*, mosebølle og lakrød bægerlav. 
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8.3  TERRÆNREGULERING    

8.3.1  Der må kun foretages terrænregulering i forbindelse med 
byggemodning og anlæggelsen af stier, brandveje og parke-
ringsarealer og afskærmende voldanlæg.  

   

8.3.2  Afskærmning af parkeringsarealerne mod syd skal udgøres 
af voldanlæg med maximal højde på 1,5 m.  

Voldanlæggets skråninger må ikke plantes med skyggebe-
plantning, såsom buske o. lign.    

  Af hensyn til markfirbenets økologiske funktionalitet skal det sikres, 
at nye parkeringsarealer indeholder egnede levesteder for markfir-
ben i samme omfang som omkring den eksisterende parkering. 

Voldanlægget skal ligeledes virke som en synsmæssigt afskærm-
ning.  

 

8.3.3  Der må foretages terrænregulering på ind til +/- 0,5 m i for-
hold til det eksisterende terræn. 

Der skal foretages udjævning af de kunstige volde på og 
omkring den eksisterende parkeringsplads. 

   

8.4  ØVRIGE BESTEMMELSER    

8.4.1  Oplag af både, campingvogne, lastbiler, ikke indregistrerede 
køretøjer og lignende må ikke finde sted på inden for lokal-
planområdet. 

   

§ 9.  TEKNISKE ANLÆG    
9.1  Transformatorstationer, anlæg til affaldshåndtering og lig-

nende skal integreres i områdets bebyggelse, herunder 
områdets småbygninger. 

   

9.2  El- og forsyningsledninger skal fremføres som jordlednin-
ger/-kabler. 

   

9.3  Solenergianlæg, både på bebyggelse samt fritstående, tilla-
des ikke.  
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§ 10. 
 
FORUDSÆTNINGER FOR 
IBRUGTAGNING AF NY BEBYG-
GELSE 

   

10. 1  Ny bebyggelse på de enkelte ejendomme må ikke tages i 
brug før: 

Bebyggelse er tilsluttet Varde Kommunes varme**-, vand- 
og spildevandsforsyning. 

Der er anlagt veje, adgangs- og parkeringsarealer, som 
beskrevet i pkt. 5.2. 

Der er etableret fælles opholdsarealer i overensstemmelse 
med pkt. 8.1 inden maks. 30 % af bebyggelsen tages i brug.  

Der er etableret afskærmning af udendørs oplag, herunder 
skraldespande, jf. pkt. 9.1.  

Det er godtgjort, at vejledende støjgrænser for indendørs 
støj er overholdt, i henhold til § 6.2.6.  

  **Ifølge planlovens § 19, stk. 4 er nye boliger, der opføres som lav-
energihuse, ikke omfattet af kravet om tilslutningspligt til kollektivt 
varmeforsyning. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der 
på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de i 
bygningsreglementet fastsatte energirammer for lavenergibygnin-
ger. 

Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget 
benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler. 
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§ 11. 
 
SERVITUTTER 

   

11.1  For matrikel 31b, Vandflod By, Oksby gælder flere deklara-
tioner. 

To deklarationer tinglyser ret til færdsel over matrikel 31b ad 
en eksisterende 3 meter bred sti i den østlige del af 31b, 
som grænser til 35e og 33i. Stiens forløb kan ses på kortet 
til højre. Der er tale om disse to deklarationer:  

Dokument med løbenummer 6720-50 tinglyst den 
26.08.1960 som gælder for matrikel 39aa, 39ab, 30ac, 
30ad, 39ae, 39af, 39ag, 39ah og 39ø (tidligere benævnt 
39b) samt 35e. 
Dokument med løbenummer 7265-50 tinglyst den 
18.10.1963 som gælder for matrikel 39x, 39y og 39z. 
 
Ifølge deklaration 1546-50 tinglyst den 14.02.1969 gælder 
desuden for matrikel 31b, at den del af ejendommen, der 
ikke udlægges til parkeringsplads, skal anvendes til rekrea-
tivt formål. Samme dokument tinglyser desuden etablering 
og vedligeholdelse af en effektiv afskærmning i form af hegn 
og tæt beplantning af mindst 5 m's bredde mellem ejen-
dommen og matrikel 22a. 
 

  

 

§ 12. 
 
RETSVIRKNINGER 

   

12.1  Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 
lov om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i 
øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem-
melser. 

   

Deklaration 6720-50 og 7265-50 med ret til 3 m bred sti til stranden 
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Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig 
selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i 
planen. 

Byrådet kan ifølge lov om planlægning, § 19, meddele di-
spensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensati-
onen ikke er i strid med principperne i planen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem-
føres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 

Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestem-
melser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg 
som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når be-
byggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 
§ 19, stk. 4. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre 
servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig 
betydning for planens virkeliggørelse. 

I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages 
ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over 
ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betyd-
ning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de 
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge-
loven og lov om planlægning. 

§ 13. 
 
MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 

   

13.1  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må 
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder efter lov om planlægning, § 17 et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-
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delsen. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan 
fortsætte som hidtil. 

Forbuddet gælder også bebyggelse og anvendelse, der er i 
overensstemmelse med forslaget. 

En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af 
forslaget, berøres ikke. 

Efter den offentlige høringsperiode, og inden byrådets ende-
lige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan byrå-
det tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter for-
slaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommunepla-
nen, og der ikke er tale om et byggearbejde mv., der er lo-
kalplanpligtigt. 

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offent-
liggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget dog højst 1 
år. 
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  VEDTAGELSESPÅTEGNING 
  

  Lokalplanforslaget er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til § 24 i lov om planlægning, af Varde Byråd den 2. maj 2017. 

 

På byrådets vegne 

   

   

   

Erik Buhl Nielsen / Mogens Pedersen 

Borgmester  Kommunaldirektør 
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FORHOLD TIL ANDRE PLANER 
  LOKALPLAN 

  Lokalplanområdet er ikke omfattet af en lokalplan eller byplan-
vedtægt. 

  KOMMUNEPLAN 
  

 
Forslag til Kommuneplan 2017, Varde Kommune 

Ramme-
område 

 Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 05.01.R06 i 
Kommuneplan 2017, Varde Kommune. 

Rammebestemmelserne udlægger området til rekreative formål 
til ferie og fritidsaktiviteter i form af hotel. Området er beliggen-
de i sommerhusområde i kystnærhedszonen. 

Detailhandel  Lokalplanområdet ligger ikke inden for et område til detailhan-
del. Lokalplanen giver mulighed for etablering af spa- og well-
nessfaciliteter. Såfremt disse etableres som en ”fritliggende 

turistattraktion” tillades 200 m2 detailhandel. Dette er i overens-
stemmelse med kommuneplanens retningslinje 5.10, der siger, 
at der i tilknytning til ”fritliggende turistattraktioner og lignende, 
der ligger uden for de afgrænsede centerområder, kan der 
etableres butikker til brug for kunder, der i øvrigt benytter an-
lægget på grund af dets primære funktion. Bruttoetagearealet 
for sådanne butikker må ikke overstige 200 m2.” 

Telemaster  Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget som by- 
og boligområde, hvor master så vidt muligt skal integreres i 
områdets bebyggelse. Lokalplanen giver ikke mulighed for op-
sætning af telemaster, paraboler eller lignende i området. 

Naturpark 
Vesterhavet 

 Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for Naturpark 
Vesterhavet og er dermed omfattet af kommuneplanens ret-
ningslinje 18.10: ”Naturpark Vesterhavet skal danne afsæt for 
formidling, koordinering og udvikling af naturparkens natur- og 
kulturværdier, som i samspil med lodsejerne skal benyttes til at 
skabe oplevelse og naturlig aktivitet til glæde for kommunens 
borgere og turister.” Lokalplanen omhandler nye turistfaciliteter 
og anlæg, der vil forbedre adgangen til stranden og naturen 
omkring Blåvand. Lokalplanen vil være med til at aktivitet og 
formidling af områdets naturværdier i overensstemmelse med 
naturparkens formål. 

Klima-
tilpasning 

 Lokalplanområdet ligger inden for sommerhusområdet i 
Blåvand og er omfattet af Klimatilpasningsplan 2013, der 
videreføres i Kommuneplan 2017.  

Skovrejsning  Lokalplanområdet ligger inden for et område, hvor skovrejsning 
er uønsket. Lokalplanen giver ikke mulighed for plantning af 
skov. 

Kystnærhed  Lokalplanområdet er omfattet af udpegningen som kystlandska 
med tilhørende landskabskarakterbeskrivelser. Beskrivelsen for 
området omfatter Skallingen marsk- og klitlandskab. 

Lokalplanen er omfattet af Erhvervsministeriets forsøgsordning 
for udvikling af kyst- og naturturisme i Danmark, som med 
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hjemmel i planlovens §5 tillader op til 10 projekter at opnå di-
spensation for planlovens §5 kystnærhedszonen samt naturbe-
skyttelseslovens §8 klitfredede arealer. Deltagelse i forsøgs-
ordningen er sket på baggrund af en ansøgning fra Varde 
Kommune. 

Geologi  Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for det 
geologiske rammeområde og det værdifulde geologiske 
område Vadehavet. De landskabelige og geologiske værdier 
ligger i naturkræfternes frie påvirkning af Vadehavskysten. 
Lokalplanens byggefelter ligger bag dige og klitter ca. 300 m fra 
vandkanten og vil således ikke påvirke kysten. 

Turisme  Som en integreret del af planstrategi 2015 er det Varde Kom-
munes ønske at udvikle og modernisere kystturismen, så kyst-
byerne og de bynære strande i endnu højere grad opfylder 
behovet for en integreret oplevelse af strand- og byliv. Herud-
over vil Varde Kommune arbejde for at tilbyde gæsterne et stort 
udbud af naturoplevelser. I disse unikke naturområder skal der 
være plads til både fordybelse og aktivitet på havet, i terrænet 
og skoven.  

Planstrategien understøttes af Varde Kommunes udviklingsplan 
for Blåvand med titlen ”Den nye nordiske kystferieby”, hvor ét af 
tre fokusområder koncentrerer sig om at udvikle aktivitets-, 
opholds - og oplevelsesmuligheder på og ved stranden, der kan 
understøtte strandlivet og øge tilgængeligheden til havet under 
sommerens skiftende vejrforhold.  

I 2013-14 blev destinationen udvalgt som et af 20 særlige ferie-
steder af Videnscenter for Kystturisme og er herefter blevet 
undersøgt og analyseret. Undersøgelserne er blandt andet 
udmundet i en potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i 
Blåvand og Henne Strand udarbejdet af Teknologisk institut i 
2014. Konklusionen viser, at der imidlertid også er brug for en 
videreudvikling og revitalisering af turismen i området.  

Rapporten peger på, at der skal investeres i fornyelse og udvik-
ling af attraktiviteten, kvaliteten og kapaciteten i det ”menne-
skeskabte” og ”professionelle” turismeprodukt for at tiltrække de 
målgrupper, på især det tyske marked, som i dag fravælger 
destinationen. Strategien er således at beholde de nuværende 

kundetyper og samtidig tiltrække nye kunder, der har højere 
forventninger til aktiviteter og kvalitet, end destinationen i dag 
kan levere. Blåvand leverer i dag i meget høj grad på de auten-
tiske, stedbundne og naturgivne parametre, men skal løfte sig 
på de supplerende turismeparametre.  

Varde Kommune ansøgte i 2015 Erhvervs- og vækstministeri-
ets forsøgsordning for udvikling af kyst- og naturturismen i 
Danmark som ét af ti forsøgsprojekter. Med forsøgsprojektet, 
der er godkendt af regeringen, ønsker Varde Kommune at ska-
be et aktivt strandnært område, der giver naturoplevelsen og 
badeturen en ekstra dimension ved at kombinere det sted-
bundne potentiale i stranden og landskabet med aktivitetsmu-
ligheder og tidssvarende servicefunktioner.   

I ansøgningsmaterialet til forsøgsordningen blev udfordringerne 
ligeledes adresseret, hvor der sigtes efter kvalitetsprodukter og 
nye aktiviteter, så Blåvand, også i fremtiden, kan forblive en 
attraktiv feriedestination med trofaste turister, der vender tilba-
ge. Potentielle tyske og svenske turister efterspørger bymæssi-
ge oplevelser ved de danske kyster og oplever strandene som 
ensomme og tomme samtidig med vejret ofte er upålideligt.   

Rammeområde 05.01.R06 rummer mulighed for etablering af et 
hotel med 50 boenheder. Hotellet vil i kraft af sin unikke belig-
genhed bidrage til at differentiere overnatningstilbuddet og til-
trække nye kundegrupper i højforbrugssegmentet. Dermed vil 
rammeområdet understøtte de turistpolitiske overvejelser.  

Varde Kommune vurderer, at arealudlægget for hotellet vil ska-
be rammerne for et service og kvalitetsløft, som skal målrette 
indsatsen mod nye turistsegmenter. Endvidere henvender ho-
telområdet sig til målgrupper, som ikke tidligere har fået deres 
behov dækket inden for området Blåvand. Det er Varde Kom-
munes vurdering, at udlægget af dette område kan medvirke til 
at skabe rammerne for en realisering af forsøgsprojektet med 
nye luksus ferieformer og væsentligt flere aktiviteter, som på 
samme tid er med respekt for omgivelserne og indarbejdet i 
den eksisterende natur. 

  STØJ FRA FORSVARETS SKYDE- OG ØVELSESOMRÅDER 
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  Lokalplanområdet er beliggende inden for støjkonsekvensom-
rådet omkring et af Forsvarets skyde- og øvelsesområder. 
Støjbelastningen kan inden for området i perioder forventes at 
være større end 55 dB. 

Inden for støjkonsekvensområdet må der ikke udlægges areal 
til støjfølsom anvendelse, medmindre der gennem kommune- 
og lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser om etablering 
af tilstrækkelig støjafskærmning jf. kommuneplanretningslinje 
29.2. 

Lokalplanen fastlagger principper for bebyggelsens orientering, 
sådan at bygningsmassen virker som støjskærm på de uden-
dørs opholdsarealer og bebyggelsens uderum, herunder ter-
rasser.    

For så vidt angår indendørsstøj er der indarbejdet bestemmel-
ser i lokalplanforslaget om overholdelse af bygningsreglemen-
tets rammer for indendørsstøj.  

Det er, som forudsætning for ibrugtagen, indskrevet i lokalpla-
nens bestemmelser, at ovenstående afværgeforanstaltninger er 
etableret.  

Det vurderes, at afværgeforanstaltningerne for hotelbebyggel-
sen vil have en væsentlig forebyggende effekt på eventuelle 
støjgener. Dog kan det ikke udelukkes, at der til trods for af-
værgeforanstaltninger vil forekomme overskridelser af støj-
grænserne som følge af de lejlighedsvise støjimpulser fra de 
militære sprængninger.  

  UDVIKLINGSPLAN FOR BLÅVAND 

  I 2012 blev Udviklingsplan for Blåvand vedtaget. Visionen er, at 
”Blåvand skal videreudvikle sin position som Danmarks førende 
kystferiedestination og gøres langt mere markant og eneståen-
de. Dette skal ske gennem nyskabende, engagerende, og in-
spirerende formidling, arkitektur, design og kunst. Vi vil udvikle 
de rekreative faciliteter og overnatningsmuligheder på en fasci-
nerende og interessevækkende måde, der styrker og befordrer 
de besøgendes relationer til naturen og kulturmiljøet. ” 

Udviklingsplanen med undertitlen ”Den nye nordiske kystferie-
by” indeholder en række indsatsområder, hvoraf Blåvand 
Strand og Hvidbjerg Strand til sammen udgør indsatsområde 4. 
Idéen for området var at skabe en strandcafé og restaurant, 
aktivitetsområde bag klitterne, badehytter (omklædningsfacilite-
ter), ’beach wipe out’ (vandlegeplads) og en badebro. 

Badebroen er opført, mens de øvrige projekter stort set alle er 
inkluderet i denne lokalplan. Lokalplanen er således i tråd med 
Udviklingsplan for Blåvand. 

  VANDFORSYNINGSPLAN 

  Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Oxby Ho 
Vandværk. 

  VARMEFORSYNINGSPLAN 
  Lokalplanområdet er ikke omfattet af fjernvarme. 

  SPILDEVANDSPLAN 
  Området er ikke omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan 

2010-2015.Der skal enten udarbejdes et tillæg til eksisterende 
spildevandsplan eller i forbindelse med ny spildevandsplan, 
skal lokalplanområdet omfatte denne. Området skal spilde-
vandskloakeres, og spildevand skal ledes til hovedledningen på 
Hvidbjerg Strandvej. Regnvand skal håndteres på egen grund 
eller senere udstykninger af matr. 31b, Vandflod By, Oksby. 
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  FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 
  MILJØVURDERING 

  Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplanforslaget, der er 
sammenfattet i en miljørapport, jf. § 3, stk. 2 og § 7 i Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer.  

Miljørapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den 
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved gennemfø-
relse af planen og rimelige alternativer.   

I miljøvurderingen er der lagt særlig vægt på vurdering af føl-
gende forhold: 

• Beskyttede naturområder og arter 

• Trafik 

• Støj 

• Landskab 

• Klima og kystbeskyttelse (herunder nedsivning af regn-
vand) 

Konklusionen af miljørapporten er, at naturbeskyttelsesinteres-
serne vil blive begrænset negativt påvirkede, idet kun en be-
grænset del af det beskyttede naturareal bebygges. 

Trafikken afvikles i den nuværende situation overordnet set 
tilfredsstillende i spidstimerne i højsæsonen. Derudover vurde-
res det, at en bedre udnyttelse af de eksisterende parkerings-
pladser med pladsmarkeringer vil medvirke til bedre parkerings-
forhold.   

Da hotelformål kategoriseres som støjfølsom anvendelse og 
Forsvarets støjkonsekvensområde dækker planområdet, er der 
indarbejdet bestemmelser i lokalplanen med det formål at mi-
nimere støjpåvirkningen mest muligt.  

Det konkluderes, at bebyggelsen harmonerer med det omkring-
liggende kystlandskab gennem restriktive bestemmelser i lokal-
planen for arkitekturen samt materiale- og farvevalg. I forhold til 
p-pladsens påvirkning på landskabet konkluderes det, at krave-
ne om beplantning omkring, sikrer en integration i landskabet. 

Derudover konkluderes det, at bestemmelserne i lokalplanen 
vedrørende klimasikringsforanstaltninger er i fuld overens-
stemmelse med Varde Kommunes klimatilpasningsplan. I for-
hold til nedsivning af regnvand konkluderes det, at afstanden til 
den fremtidige grundvandsstand fortsat er høj, således at dette 
kan tillades.  

Byrådet har derfor besluttet, at fastholde planerne om et kyst-
hotel som vist i lokalplanforslaget.  

Miljørapporten foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvi-
reres ved Plan og Byudvikling, Varde Kommune, samt ses på 
Varde Kommunes hjemmeside: www.vardekommune.dk 

  INTERNATIONALT NATURBESKYTTELSESOMRÅDE – NA-
TURA 2000 

  Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter (Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan et planforslag 
ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: 

- at planen skader Natura 2000-områder,  

- at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredel-
sesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdi-
rektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller øde-
lagt, eller  

- at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bi-
lag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. 

Lokalplanområdet ligger ca. 120 m fra nærmeste Natura 2000-
område, som er: 

- Natura 2000-habitatområde Vadehavet med Ribe Å, 
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Tved Å og Varde Å vest for Varde 

- Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde Vadehavet 

- Ramsarområde Vadehavet 

Der er igennem miljøvurdering af lokalplanen udarbejdet en 
Natura 2000-væsentlighedsvurdering for planområdet. Heri 
vurderes projektets påvirkninger af det nærliggende Natura 
2000-område og af en række beskyttede arter - de såkaldte 
bilag IV-arter. 

Lokalplanen sikrer gennemførsel af en række afværgeforan-
staltninger, som har til formål at tage de nødvendige hensyn til 
det til forekomsten af bilag IV-arter. Afværgeforanstaltningerne 
er uddybet og begrundet i miljøvurderingen. 

Varde Kommune vurderer, at der ikke er negative påvirkninger 
af Natura 2000-området forbundet med lokalplanen.  

  KYSTLOVEN 
Kystnærhed  Hele lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. I 

kystnærhedszonen må kun planlægges for ny byudvikling og 
nye anlæg, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et projekt tilladt efter 
planlovens § 5. Planlægning for og gennemførelse af projekter 
tilladt efter planlovens § 5 kan ske uanset bestemmelserne om 
særlig begrundelse for kystnær lokalisering. 

  LOV OM NATIONALPARKER 
Nationalpark 

Vadehavet 
 Lokalplanområdet omfatter en del af Blåvand Strand, som lig-

ger inden for Nationalpark Vadehavet. Området er omfattet af 
Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Projektet kræver 
ikke nogen tilladelse efter lov om nationalparker, men national-
parkfonden er klageberettiget på de fornødne dispensationer 
efter naturbeskyttelsesloven. 

  VADEHAVSBEKENDTGØRELSEN 
  Dele af lokalplanområdet er omfattet af Bekendtgørelse om 

fredning og vildtreservat i Vadehavet. Reservatet afgrænses 
mod land af højeste, daglige vandstandslinje.  

Lokalplanen giver mulighed for etableringen af en vandlege-
plads, hvoraf en del kan placeres inden for vildtreservatet (sø-
territoriet). Opsættelsen af faste anlæg kræver tilladelse efter 
Vadehavsbekendtgørelsens § 11. 

  NATURBESKYTTELSESLOVEN 
§ 3-områder  Lokalplanområdet omfatter et areal udpeget som hede og om-

fattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hedearealet er en del af 
et klithedeareal, som strækker sig mod vest til Blåvandshuk og 
videre mod nord til Kallesmærsk Hede – et beskyttet hedeareal 
på over 3.000 ha. Da hedearealet er udpeget før 1. juli 1992 og 
ligger i sommerhusområde, gælder beskyttelsen kun mod til-
standsændringer til landbrugsformål, jf. § 1 i bekendtgørelse 
om beskyttede naturtyper. Udviklingen af området med hotel-
drift og rekreative faciliteter er således ikke i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 3. 

  KYSTBESKYTTELSESLOVEN 

  Inden for en afstand af 100m fra hvor landvegetationen ved 
kysten begynder, kræver alle terrænreguleringer miljø- og fø-
devareministerens tilladelse, jf. kystbeskyttelseslovens § 16. 
Ligeledes må der kun efter tilladelse fra miljø- og fødevaremini-
steren udføres anlæg eller anbringes faste eller forankrede 
indretninger eller genstande på søterritoriet, jf. § 16 a. 

Tilladelse søges hos Kystdirektoratet. 

  JORDFORURENINGSLOVEN 
  Spørgsmål vedrørende jordforurening rettes til Naturcenteret - 

Jord og Grundvand, tlf. 7994 6800. 

Landzone  Der er ingen oplysninger om jordforurening i området. Der er 
ikke registreret kilder til diffus forurening i lokalplanområdet og 
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arealanvendelsen har altid været agerjord. 

Arealet undtages af områdeklassificeringen, idet der foreligger 
viden om, at arealet tidligere har været agerjord og derved ikke 
burde være belastet af diffus forurening.  

Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved 
jordflytninger, jf. jordforureningslovens § 50 og 50a. 

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstate-
res tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og kommu-
nens tekniske forvaltning underrettes. Regionsrådet vurderer, 
om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvi-
ses til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og Jordforureningslovens § 
71. 

Idet arealerne altid har været agerjord, er det hermed sandsyn-
liggjort, at det øverste 50 cm’s jordlag ikke er forurenet, jf. jord-
forureningslovens § 72b. 

  VEJLOVEN 
  Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vej-

projekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, be-
lægning, befæstelse, afvanding mv. 

  MUSEUMSLOVEN, ARKÆOLOGI OG SKJULTE FORTIDS-
MINDER 

  Fortidsminder som for eksempel bopladser og grave fra oldti-
den er beskyttet af Museumsloven og må ikke ødelægges uden 
at en forudgående arkæologisk vurdering og eventuel undersø-
gelse har fundet sted. Måske er der allerede kendskab til for-
tidsminder i et bestemt område, men ofte er fortidsminderne 
skjult under muldlaget, og er derfor ikke registrerede i forve-
jen.    

For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke berøres af et an-
lægsarbejde, anbefales det bygherren at kontakte Arkæologi 
Vestjylland for at få en udtalelse for området. En udtalelse er 
museets arkæologiske vurdering af det pågældende område. 
Udtalelsen kan resultere i en frigivelse af området, fordi museet 

ikke vurderer sandsynligheden for skjulte fortidsminder som 
høj. En anden mulighed er, at der skal foretages en forunder-
søgelse, før museet kan udarbejde en gældende udtalelse. Det 
er en absolut en fordel for bygherre at kontaktemuseet så tidligt 
som muligt i et projektforløb for at undgå at skjulte fortidsminder 
først dukker op, når anlægsarbejdet er gået i gang, hvorefter 
arbejdet må indstilles, medens en arkæologisk undersøgelse 
foretages. Uden en udtalelse mister man muligheden for et 
statsligt tilskud til bygherrens omkostninger ti en evt. arkæolo-
gisk undersøgelse.  

Findes der ikke ved en forundersøgelse fortidsminder på områ-
det, kan bygherren hvad angår Museumsloven uden videre gå i 
gang med anlægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen 
fortidsminder, som bør undersøges, kan anlægsarbejdet mulig-
vis flyttes, så fortidsminderne ikke berøres. Er dette ikke muligt, 
skal der foretages en arkæologisk undersøgelse. 

Se i øvrigt folderen ”Vejledning til bygherrer - arkæologi og Mu-
seumsloven” om Museumsloven og anlægsarbejde. Folderen 
kan ses på Arkæologi Vestjyllands hjemmeside: 
www.arkvest.dk.  

  TILLADELSER FRA ANDRE MYN-
DIGHEDER END VARDE KOMMUNE 

  KYSTBESKYTTELSESLOVEN 
  Terrænændringer i en afstand på mindre end 100 m fra, hvor 

landvegetationen ved kysten begynder, kræver miljø- og føde-
vareministerens tilladelse, jf. kystbeskyttelseslovens § 16. 

Der må kun efter tilladelse fra miljø- og fødevareministeren 
udføres anlæg eller anbringes faste eller forankrede indretnin-
ger eller genstande på søterritoriet, jf. § 16 a. 

Tilladelse søges hos Kystdirektoratet. 
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