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972. Godkendelse af dagsorden
Dok.nr.: 650
Sagsid.: 12/12796
Initialer: 37216
Åben sag

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Godkendt
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973. Lukket - Gensidig orientering
Dok.nr.: 667
Sagsid.: 12/12796
Initialer: 37216
Lukket sag
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974. O Fri adgang til betalingstoiletter
Dok.nr.: 2101
Sagsid.: 11/12139
Initialer: elmh
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget for Plan og Teknik orienteres hermed om, at udvalgsformand Preben Olesen har 
truffet en formandsbeslutning om at give fri adgang til kommunens 41 betalingstoiletter 
hen over sommeren. Beslutningen blev dels truffet på baggrund af henvendelser fra 
handelslivet i strandbyerne, og dels på grund af de tekniske problemer som har præget 
opstarten af betalingstoiletterne.
 
Pressemeddelelsen, som blev udsendt i forbindelse med beslutningen, er vedlagt som 
bilag.

Retsgrundlag
Styrelsesloven

Økonomi
Ingen indtægter som følge af fri adgang til toiletterne.

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Pressemeddelelse: Varde Kommune giver fri adgang til 

betalingstoiletterne
65549/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.
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975. O Miljøtilsynsberetning for år 2012
Dok.nr.: 2039
Sagsid.: 13/4470
Initialer: hamb
Åben sag

Sagsfremstilling
I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år afgive en 
beretning om indsatsen med miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Beretningen udarbejdes 
for et kalenderår, og den blev offentliggjort inden den 1. april i år. 
 
Forvaltningen har konstateret, at antallet af tilsyn på virksomheder og 
landbrugsejendomme i Varde Kommune i 2012 er udført i overensstemmelse med aftalen 
mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen om kommunernes 
minimumstilsyn.
 
Det er kendetegnet, at der er udarbejdet et stort antal miljøgodkendelser til husdyrbrug 
på ikke mindre end 81 stk., og at der er udarbejdet 7 miljøgodkendelser til 
industrivirksomheder. Der er herudover i 2012 lavet afgørelser i 37 anmeldesager, mod 
52 i 2011.
 
Der er gennemført 258 miljøtilsyn med husdyrbrug og 100 miljøtilsyn inden for 
industriområdet.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen finder, at der er gennemført et passende tilsyn ved at følge de nationalt 
indgåede aftaler om tilsynsfrekvensen. Der følges op med ekstra tilsyn, når der er behov 
for det i forhold til at sikre miljøtilstanden. 

Retsgrundlag
Bekendtgørelse nr.99 af 11/09/2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser 
m.v.

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.
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976. O Ansøgt støtte til forprojekt for restaurering af Holme Å
Dok.nr.: 2031
Sagsid.: 10/6567
Initialer: posv
Åben sag

Sagsfremstilling
Varde Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen og SydEnergi oprindeligt 
fremsendt en ansøgning til Villum Fonden og Velux Fonden om støtte til et projekt for 
restaurering af Holme Å.
 
I forlængelse heraf har forvaltningen inviteret repræsentanter for fondene og disses 
rådgiver til møde i Varde og senere besigtigelse på udvalgte steder i Holme ådalen. Som 
afslutning på en indholdsrig dag blev kommunen opfordret til at søge fondene om midler 
til et forprojekt. Der blev på mødet peget på nogle områder, som Varde Kommune med 
fordel kunne inddrage i projektet, herunder vådområder, klimaindsats, 
forskningsmæssige elementer mv.
 
Forvaltningen har arbejdet videre med forslaget, og der er udarbejdet en ansøgning på 
engelsk, der er fremsendt til fondene 2. april 2013. Varde Kommune søger om et 
rammebeløb på 600.000 kr. til at lave forprojektet, og der er afsat midler til:

-  Kommunen til at administrere projektet

-  Kommunen til at undersøge den tørre natur i ådalen, hvor der skal arbejdes

-  Rådgiver til at lave de tekniske undersøgelser samt klima og andet

-  Museet til at foretage arkæologiske prøvegravninger

-   Jysk Landbrugsrådgivning til at vurdere mulighederne og økonomien for lodsejerne 
i at lave vådområdeprojekter

 
Forprojektet lægger op til at undersøge mange elementer og til en høj grad af 
inddragelse af alle lokale interesser.
 
Der er ansøgt om en tidsramme i perioden oktober 2013 til februar 2015. Forvaltningen 
finder, at perioden med fordel kan gøres kortere og forventer, at det kan ske i 
forbindelse med en forventet tilpasning af forprojektet.  

Retsgrundlag
Ingen

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Sagsnr10-6567_Doknr64077-13_v1_Ansøgning til fondene om 

forprojekt for Holme Å.pdf
79417/13
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.
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977. O Renovering af gadelys etape 2+3
Dok.nr.: 2037
Sagsid.: 12/6503
Initialer: 39163
Åben sag

Sagsfremstilling
 
 
 
I 2012 besluttede Byrådet at påbegynde renovering af gadelys i Varde kommune.
 
Baggrunden var:
”Vejbelysningen i Varde Kommune er for en stor dels vedkommende af ældre dato. En 
del af de eksisterende armaturer er af en alder og type, der ikke længere kan skaffes 
reservedele til, og de vil derfor skulle udskiftes. Vejbelysningsanlæggene er også 
utidssvarende pga. de anvendte armaturtyper, der dels anvender lyskilder, der udgår, og 
dels ikke er energieffektive”.
 
Byrådet besluttede at bruge 10 mio. kr. i 2012 samt hvert af overslagsårene 2013-2016.
 
Ved renoveringen forventes energiforbruget reduceret med ca. 30 % ved udskift�ning til 
energibesparende armaturer og lyskilder.
 
Renoveringen i 2012 er afsluttet. Der er udskiftet ca. 20 % af det samlede antal 
armaturer, fortrinsvis i kommunens mindre byer.
 
I maj 2013 udbydes næste etape til udførelse således:
 
Varde by, udenfor voldene i 2013 og Ølgod by i 2014.
 
De to ”etaper” 2013 og 2014 udbydes samlet, idet der derved forventes et økonomisk 
favorabelt tilbud.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.
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978. O Budget 2014 - budgetønsker
Dok.nr.: 2086
Sagsid.: 13/2416
Initialer: 37216
Åben sag

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget skal den 26. juni 2013 behandle de samlede ønsker til budget 2014-
2017. Fagudvalgene skal forud for dette behandle og prioritere budgetønsker fra deres 
område. Derfor skal Udvalget for Plan og Teknik senest på mødet den 18. juni 2014 tage 
stilling til budgetønskerne.
 
De foreløbige budgetønsker fra aftaleholderne under Udvalget for Plan og Teknik er vist i 
bilag.
 
For nogle budgetønsker, er beløbstørrelsen endnu ikke kendt.
 
For alle budgetønskerne gælder, at der ikke er anvist finansiering. Det forventes, at der 
heller ikke for 2014 vil være mulighed for udvidelse af driftsrammen, og at budgetønsker 
ved indstilling til Økonomiudvalget skal være ledsaget af forslag til finansiering.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at udvalget med fordel kan præsenteres for forvaltningens 
budgetønsker forud for den endelige prioritering og indstilling til Økonomiudvalget.

Retsgrundlag
Ingen

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Budgetønsker 2014 - UfPT.pdf 72050/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.
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979. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering ved 
kommunale ejendomme

Dok.nr.: 2036
Sagsid.: 12/6181
Initialer: 44406
Åben sag

Sagsfremstilling
I 2013 gennemfører Varde Forsyning A/S (VF) i henhold til spildevandsplanen 
kloakseparering i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup.
 
I forbindelse med VF’s kloakeringsarbejde gennemføres separering af kloak ved 
kommunale ejendomme i disse byer. Til denne opgave er der i 
anlægsbudget for 2013 bevilget 4 mio. kr.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at VF’s kloakeringsarbejder sker i overensstemmelse med 
spildevandsplanen, og at anlægsbevillingen derfor kan frigives til formålet.

Retsgrundlag
Spildevandsplanen

Økonomi
Frigivelse af 4 mio. kr. afsat i anlægsbudget for 2013 til separering af kloak i Årre, 
Agerbæk og Starup-Tofterup.

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsbevilling på 4 mio. kr. til separering af kloak ved kommunale ejendomme i 
Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup frigives til formålet. 

Beslutning Direktionen den 16-05-2013

Fraværende: Erling Steffen Pedersen

Sagen fremsendes til Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalget og Byrådets 
behandling med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede, at det indstilles til Byrådet,
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at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til separering af kloak ved kommunale 
ejendomme i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup, og

at rådighedsbeløbet frigives til formålet. 
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980. Systematisk vedligeholdelse af kommunale broer
Dok.nr.: 2034
Sagsid.: 07/26495
Initialer: 39163
Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en brodatabase og gennemført generaleftersyn for at sikre 
en struktureret og økonomisk optimal administration og vedligeholdelse af kommunens 
bromasse. 
 
Varde Kommune har 277 broer med en total nyværdi på ca. 250 mio. kr.
 
Generaleftersynet giver forvaltningen en oversigt over broernes generelle tilstand og kan 
anvendes til budgettering og prioritering af udbedrings- og reparationsarbejder. 
Der kan således udarbejdes langtidsbudgetter, broernes tilstand kan følges og 
reparationsarbejder kan prioriteres indenfor et givet budget.
 
Dette vil sikre, at kommunens bromasse forvaltes økonomisk optimalt i bred forstand, 
således de vigtigste aspekter tilgodeses:
 
-Anlægs- og driftsteknisk økonomi
-Sikkerhed
-Trafik
 
Generaleftersynet viser et samlet reparationsbehov på 15,6 mio. kr. Reparationerne kan 
udføres over 4 år. Det betyder, at der er behov for 3,9 mio. kr. pr. år.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at iværksætte systematisk vedligeholdelse 
af kommunens bromasse for at sikre en økonomisk fordelagtig drift, idet det er billigere 
at vedligeholde end bygge nyt.
 
Herudover sikres infrastruktur og trafiksikkerhed.

Retsgrundlag
Lov om offentlige veje

Økonomi
Der er ikke budgetteret med udgifter til reparation af bromassen.
 
De foreslås budgetteret 3,9 mio. kr. til dette formål i hvert af årene 2014 – 2017.

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 
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at ansøgning om anlægsbevilling på 15,6 mio. kr. i årene 2014 - 2017 til reparation af 
kommunale broer medtages til Byrådets anlægsseminar i 2013.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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981. Lejeaftale for areal til råstofindvinding i Broeng ved Oksbøl
Dok.nr.: 1970
Sagsid.: 10/3586
Initialer: sveh
Åben sag

Sagsfremstilling
Billum Vognmandsforretning ApS har søgt om at få en lejeaftale med Varde Kommune 
om råstofgravning på ca. 1 ha. af matr.nr. 8 b Hesselmed hgd., Ål, der er på i alt knap 2 
ha.
 
Varde Kommune ejer matr.nr. 9 f, 8 b, 5 c og 9 c Hesselmed hgd., Ål, og Billum 
Vognmandsforretning ApS har haft en lejeaftale på matr.nr. 9 f, men denne aftale er 
udløbet den 31. marts 2013 samtidig med indvindingstilladelsen.
 
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan (16.10.L01) for råstofgraveområdet ved Broeng, 
og lokalplanen er i høring indtil 7. juni 2013. Hvis lokalplanen godkendes åbnes mulighed 
for råstofgravning på ca. 1 ha. af matr.nr. 8 b, og der forventes gravet maks. 50.000 m3 
sand over i alt 2 år.
 
Forvaltningen oplyser, at der ved indgåelse af aftalen med Billum Vognmandsforretning 
ApS i 2010 vedrørende matr.nr. 9 f blev lagt vægt på, at der var tale om et mindre 
område (0,6 – 0,8 ha), og at firmaet i forvejen gravede på naboarealet, hvorved man 
skønnede at kunne opnå en god sammenhæng i efterbehandlingen i området.
 
Forvaltningen oplyser endvidere, at der i 2010 var andre, der også var interesseret i at 
indgå en lejeaftale om gravning i de arealer, som kommunen ejer. 
Udvalget tilkendegav over for disse, at der vil blive taget stilling til, om kommunens 
arealer skal lejes ud, og om udlejningen skal i udbud, hvis en ny indvindingstilladelse 
kommer til at omfatte flere kommunale arealer.
 
Endelig oplyser forvaltningen, at Bane Broeng ApS v/Vestjysk Køreskoleforening har haft 
en 10-årig aftale med kommunen om brug af matr.nr. 8 b tidligere til kørebane. Denne 
aftale udløb 31. december 2012, og arealet er afleveret fri for belægning m.m.
 
Den tidligere lejeaftale med Billum Vognmandsforretning ApS giver kommunen en 
indtægt på 2,79 kr. pr. m3 sand og 9,41 kr. pr. m3 grus. 
 
På matr.nr. 8 b vil der kun blive gravet sand, og det vil give kommunen en samlet 
indtægt på ca. 140.000 kr. over to år.
 
Billum Vognmandsforretning ApS betalte i alt ca. 40.000 kr. i 2013 i råstofafgift til 
kommunen.
 
Det har ikke været muligt at få en indikation af markedsprisen for sand. Det er derfor 
forvaltningens opfattelse, at der må foretages et udbud for at få undersøgt, om der 
eventuelt kan opnås højere pris.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at der bør foretages udbud for at undersøge markedsprisen.
 
Vurderingen er begrundet i, 
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· at det ikke har været muligt at konstatere markedsprisen og

· at andre entreprenører tidligere har været interesseret i at indgå lejeaftale med 
kommunen om råstofindvinding på de kommunale arealer i området.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.
Forudsat leje-/forpagtningsaftalen indgås på markedsvilkår (markedspris og i øvrigt 
sædvanlige vilkår)er der ikke en formel pligt til et udbud. 
Kommunerne bør konkurrenceudsætte mest muligt, så markedsværdien findes. 
Markedsværdien kan fastsættes enten ved et udbud eller ved at indhente en uafhængig 
vurdering af lejeværdien – det skal blot sikres, at lejen ikke fastsættes så lav eller der 
aftales andre favorable vilkår, så der er tale om ulovlig kommunal støtte til den 
pågældende virksomhed.

Økonomi
Lejeindtægten tilgår Økonomiudvalgets konto for ubestemte indtægter.

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Kortbilag - planlagt sø på matr.nr. 8 b Hesselmed hgd., Ål 62788/13
2 Åben Oversigtskort - Broeng 63731/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at der gennemføres et udbud, inden der indgås lejeaftale vedrørende råstofindvinding på 
matr.nr. 8 b Hesselmed hgd, Ål,

at udbuddet gennemføres inden lokalplan 16.10.L01 for råstofgraveområdet i Broeng er 
godkendt, og

at forvaltningen indgår aftale med højestbydende og i øvrigt på samme vilkår, som 
tidligere lejeaftale for matr.nr. 9 f Hesselmed hgd., Ål.
 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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982. Drifts økonomi og økonomistyring
Dok.nr.: 2063
Sagsid.: 13/1765
Initialer: bjfl
Åben sag

Sagsfremstilling
Drift har i 2011 og 2012 haft underskud i forhold til budgettet. 
 
I 2011 var underskuddet på 1,8 mio. kr. – fremkommet ved et underskud ”indenfor 
rammen” på 3,3 mio. kr. og et overskud ”udenfor rammen” på 1,5 mio. kr. 
 
I 2012 voksede dette underskud til 9,5 mio. kr. – fremkommet ved et underskud 
”indenfor rammen” på 4,5 mio. kr. samt et underskud ”udenfor rammen” på 5 mio. kr.  
 
På den baggrund har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge 
underskuddet. Arbejdsgruppen skulle også fremkomme med forslag til en 
økonomistyring, der sikrer et bedre overblik over økonomien fremover.
 
Arbejdsgruppen har holdt 4 møder og afleveret et notat, der beskriver underskuddet, 
dets årsager samt forslag til at undgå et tilsvarende underskud i 2013 og fremover. 
 
Notatet m.v. er vedlagt som bilag. 

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at det med de i notatet beskrevne tiltag sikres, at Drifts 
forbrug og budget harmonerer ”indenfor rammen”. 
Balanceringen vil dog ske i 2 etaper: I 2013 forventes underskuddet ”indenfor rammen” 
nedbragt fra 4,5 mio. kr. til ca. 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der allerede er 
iværksat en reduktion af personalet med i alt 4,5 fuldtidsstillinger. Denne reduktion er 
sket ved naturlig afgang.
 
I de efterfølgende år forventes afvigelsen mellem budget og forbrug at kunne holdes 
indenfor det i notatet foreslåede udsving på +/- 2½ pct. (svarende til +/- ca. 1,5 mio. 
kr.). 
 
”Udenfor rammen” er der et balanceproblem, idet de to områder – vintertjeneste og 
vejvandsbidrag – ikke er budgetteret til det nuværende serviceniveau og dermed de 
faktiske udgifter. Arbejdsgruppen har foreslået budgettet på de to områder hævet, så det 
dels svarer til serviceniveauet på vintertjenesten og investeringsplanen på 
vejvandsområdet. I så fald skal budgettet for vintertjenesten hæves med 5 mio. kr. og 
budgettet for vejvandsbidrag med 0,7 mio. kr. i 2013 (svinger alt efter 
investeringsplanen). Alternativet til at forhøje budgettet for vintertjenesten kan være en 
nedsættelse af serviceniveauet. Det vil i så fald betyde en reduktion i antal kilometer vej, 
som sneryddes.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov
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Økonomi
I 2013 forventes ”indenfor rammen” et underskud på ca. 2,5 mio. kr., som ligger 
indenfor overførselsadgangen i henhold til aftalestyringen.
 
”Udenfor rammen” forventes, hvis der ikke tilføres midler, et underskud på knap 6 mio. 
kr.
 
Der søges om tillægsbevilling udenfor rammen således:
· Vintertjeneste 5,0 mio. kr.
· Vejvandsbidrag 0,7 mio. kr. 

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Regnskab 2012 med noter 44168/13
2 Åben Drifts økonomistyring - rapport 44184/13
3 Åben Regnskab 2011 45620/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at notatet, herunder de initiativer og forslag der skal sikre et bedre overblik over 
økonomien fremover, tages til efterretning,

at de gennemførte reduktioner i personalet tages til efterretning,

at budgettet for vintertjeneste ved tillægsbevilling tilføres 5,0 mio. kr. i 2013, 

at budgettet for vejvandsbidrag ved tillægsbevilling tilføres 0,7 mio. kr. i 2013, 

at Direktionen i forbindelse med samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2013 tager stilling 
til finansiering af merforbruget i 2013, og

at tilsvarende forhøjelser af budgettet ”udenfor rammen” medtages som budgetønske til 
budget 2014.

Beslutning Direktionen den 08-05-2013

Fraværende: Ingen

Sagen forelægges Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalget og Byrådets behandling 
med anbefaling, idet det bemærkes, at de i sparekataloget besluttede besparelser på 
området er gennemført. 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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983. A Nyt sommerhus ved Strandvejen 280, Henne
Dok.nr.: 1915
Sagsid.: 13/5578
Initialer: kifh
Åben sag

Sagsfremstilling
Frandsen Huse ApS har på vegne af ejer af Strandvejen 280, 6854 Henne søgt om 
tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på ejendommen. Sommerhuset ønskes opført 
på en nyudstykket ejendom, parcel nr. 2 på vedlagte kortbilag. Den nyudstykkede 
ejendom er beliggende inden for skovbyggelinjen, hvor der ikke må placeres bebyggelse 
mv. inden for 300 m fra skoven uden dispensation. 
 
Størstedelen af den udstykkede, nye ejendom indgår i Natura 2000-område nr. 83, 
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede, og Hennegårds Klitter. Det medfører, at der skal 
foretages en konsekvensvurdering af det ansøgte projekts virkning på habitatområdet 
under hensyn til bevaringsmålsætningen for området. Viser vurderingen, at projektet vil 
skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse eller 
dispensation til det ansøgte. 
 
Forvaltningens konsekvensvurdering er vedlagt – vurderingen konkluderer, at etablering 
af et sommerhus som ansøgt vil have væsentlige negative konsekvenser for den 
prioriterede naturtype 2140 ”Klithede”, som udgør en del af udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området.
 

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at en inddragelse af arealet til nyt sommerhusbyggeri vil 
være i modstrid med det overordnede mål for Natura 2000-området, og som følge heraf 
kan der i medfør af habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2 ikke lovligt meddeles 
dispensation fra skovbyggelinjen efter naturbeskyttelseslovens § 17.
 
Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en dispensation fra skovbyggelinjen, set 
isoleret ud fra formålet med skovbyggelinjen, ikke ville have været problematisk og ville 
have ligget inden for den sædvanlige dispensationspraksis i kommunen.

Retsgrundlag
Naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje)
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2005 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(”habitatbekendtgørelsen”)

Økonomi
Ingen

Høring
Den lovpligtige høring af skovejer er foretaget. Der er ikke indkommet bemærkninger.
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Bilag:
1 Åben Ændringskort fra LandSyd (udstykning) 60147/13
2 Åben Konsekvensvurdering 64371/13
3 Åben Kortbilag i 1:4.000 70438/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at der meddelelse afslag til dispensation fra skovbyggelinje med henvisning til, at en 
dispensation vil være i strid med habitatbekendtgørelsen. 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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984. Ændring af Lokalplan 101, Alslev nord
Dok.nr.: 1693
Sagsid.: 12/2913
Initialer: krqv
Åben sag

Sagsfremstilling
Varde Kommune har den 5. marts 2012 modtaget en ansøgning om ændring Lokalplan 
101 Alslev Nord. 
 
Fire grundejere ønsker at købe en del af et plantebælte og tillægge det deres individuelle 
haver. Baggrunden for ansøgningen er den, at beplantningen vokser vildt og fremstår 
som uigennemtrængeligt krat, som dels forhindrer hække i at gro, og dels ikke er muligt 
at udnytte af nogen i grundejerforeningen. De fire grundejere vil plante en ens hæk mod 
det fælles friareal. Derved slipper grundejerforeningen for vedligeholdelse af dette areal 
og samtidig vil området fremstå langt pænere og mere ordentligt. Arealet er omfattet af 
delområde III i Lokalplan 101 - Boligområde i Alslev Nord og udlagt til friarealer fælles 
for hele området. 
 
Forud for ovennævnte ansøgning har de fire grundejere den 6. november 2011 søgt om 
køb af arealet. Økonomiudvalget meddelte dengang afslag med den begrundelse at 
friarealer sælges til private formål, da grundejerne i området har købt deres grund i 
forventning om, at sådanne arealer forbliver friarealer.
 
Med baggrund i Økonomiudvalgets afslag har der været afholdt et møde med de fire 
grundejere, grundejerforeningen og Varde Kommune. Herefter fremsendte de fire 
grundejere ansøgning om at få ændret lokalplanen, så der kunne åbnes for et salg. 
 

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det er grundejerforeningen der står for områdets drift og 
vedligehold og kan på den baggrund beslutte, at omlægge beplantningen på arealet 
inden for rammerne af den gældende lokalplan. Beplantningen kan eventuelt beskæres, 
som nærmere beskrevet i vedlagte notat.
 
Forvaltningen vurderer i øvrigt, at der ikke foreligger nye oplysninger i sagen, og at der 
derfor ikke er anledning til at revidere lokalplanen, jf. i øvrigt Økonomiudvalgets 
beslutning. 

Retsgrundlag
Lov om planlægning
Lokalplan 101 Boligområde Alslev nord

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen
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Bilag:
1 Åben PT den 20.12.2011 737488/12
2 Åben Ansøgning om lokalplansændring 591538/12
3 Åben Notat 47749/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at det meddeles de 4 ansøgere, at der ikke igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan 
for det ansøgte, og

at ansøger og grundejerforeningen opfordres til at indgå en aftale om fremtidig 
beplantning og drift af arealet.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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985. Opsætning af solceller, Åbrinken 10, Varde
Dok.nr.: 2041
Sagsid.: 13/717
Initialer: 40976
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget for Plan og Teknik har på mødet den 19. marts 2013 besluttet at foretage 
partshøring i områderne omfattet af lokalplan nr. 07.B18.01 og lokalplan 31 i forbindelse 
med behandling af ansøgning om tilladelse til at opsætte sorte solceller på taget af 
ejendommen Åbrinken 10, Varde.
 
Der er indkommet bemærkninger fra 5 beboere i området, hvor det gennemgående er, at 
opsætning af sorte solceller på en rød tagflade vil have en negativ virkning på oplevelsen 
af området. Bl.a. nævnes, at ”de røde teglsten er væsentligt med til at skabe denne ro i 
billedet og gør at bygninger og natur harmonisk har sammenfald”, og at ”disse krav er 
restriktivt fulgt og har givet kvarteret et unikt særpræg, som vi fortsat ønsker at værne 
om”.
 
Flere af de indkomne bemærkninger indeholder forslag til, at der kan opsættes røde 
solceller på taget, eller at solceller kan placeres på jorden.

Forvaltningens vurdering
Boligområdet ved Åbrinken er omfattet af 2 forskellige lokalplaner, der ikke har 
enslydende bestemmelse, men som begge giver mulighed for at opsætte solcelleanlæg. I 
det sydlige område, der er omfattet af lokalplan nr. 31, er der tidligere meddelt tilladelse 
til opsætning af sorte solceller på et rødt tag. Ejendommen Åbrinken 10 er beliggende i 
det nordlige område, der er omfattet af lokalplan 07.B18.01. Her er der tidligere meddelt 
afslag til opsætning af sorte solceller på det røde tag.
 
Indtrykket af de mange ensartede røde tage er med til at give området en særlig 
karakter. Ved at tillade sorte solcelleanlæg, der ofte dækker en stor del af tagfladen, 
vurderer forvaltningen, at karakteren af området vil ændre sig i forhold til det udtryk, 
som lokalplanerne har tilstræbt. Da praksis i det sydlige område i dag tillader opsætning 
af sorte solceller på tagene, vurderer forvaltningen, at det samlede udtryk vil forandre 
sig.
 
Ved at stille krav til at solceller skal integreres i arkitekturen, vurderer forvaltningen, at 
der fortsat vil kunne opretholdes en særlig æstetisk karakter i området.

Retsgrundlag
Lokalplan 07.B18.01 Boligområde ved Åbrinken, Varde med tillæg 1

Økonomi
Ingen 

Høring
Der er foretaget partshøring i lokalplanområderne.
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Bilag:
1 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken 10 Varde 62915/13
2 Åben Byggesag - Naboindsigelse fra Bente og Ejgil Knudsen Åbrinken 48 

Varde over opsætning af solceller på Åbrinken 10 Varde
60798/13

3 Åben Bemærkninger til partshøring - Åbrinken 10 Varde 60797/13
4 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken, Varde 60431/13
5 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken, Varde 60432/13
6 Åben Byggesag - Bemærkninger til høring - Åbrinken, Varde 60433/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at der meddeles tilladelse til opsætning af sorte solceller på taget af ejendommen 
Åbrinken 10, Varde under forudsætning af, at disse integreres i ejendommens arkitektur, 
og

at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse i fremtidige ansøgninger om 
opsætning af solceller i de pågældende lokalplanområder.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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986. Lokalplan 05.01.L03 - Nordslugen ved Blåvand
Dok.nr.: 1978
Sagsid.: 12/9856
Initialer: krqv
Åben sag

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan 5.01.L03 - Område til sommerhusbebyggelse ved Nordslugen i 
Blåvand - blev vedtaget af Byrådet den 5. februar 2013. Siden har lokalplanforslaget og 
den tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring. 
 
Lokalplanen omfatter matrikel nr. 31a, Vandflod by, Oksby og erstatter gældende 
deklaration af 29. august 1973. Ved indsigelsens udløb var der indkommet 
bemærkninger fra 1 indsiger, der omhandler ønske om fastholdelse af følgende 
bestemmelser i gældende deklaration af 29.8.1973:

1. Lav bebyggelse (et plan) 
2. Blødt tag (stråtag/græstørv) og 
3. jordfarver

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering: 

1. at der i lokalplanen er taget højde for bestemmelsen om lav bebyggelse, idet det 
fremgår, at højden maksimum må være 5 m i en etage 

2. at der med hensyn til tagmaterialer foruden græstørv bør gives mulighed for sort 
listetækket tagpap, da det vurderes, at sort listetækket tagpap på en lav taghældning 
vil passe ind i landskabet. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil ændre 
områdets udtryk væsentligt, at der også gives mulighed for sort listetækket tagpap, 
da dette materiale falder naturligt ind i oplevelsen af natur. Da området endvidere er 
relativt fladt, opleves tagene ikke fra klittoppene

3. at det vurderes hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen indarbejdes indsigers ønske om 
fastholdelse af jordfarver, da det vurderes, at jordfarver er medvirkende til at sikre, 
at bebyggelsen falder naturligt ind i området. 

 
Det er forvaltningens vurdering, at indkomne bemærkninger giver anledning til, at 
jordfarver indarbejdes i lokalplanens § 7.01 og at forslaget tiltrædes. 

Retsgrundlag
Lov om planlægning
Kommuneplan 2010-2022
Naturbeskyttelsesloven
Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Økonomi
Ingen
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Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben LOKALPLAN 05.01.L03 64971/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 05.01.L03 vedtages med ændring af lokalplanens § 7.01 forårsaget af 
indkomne bemærkninger.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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987. F Lokalplan for sommerhusområderne ved Henne Strand
Dok.nr.: 1862
Sagsid.: 12/7116
Initialer: 40976
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget for Plan og Teknik besluttede på møde af den 12. juni 2012 at nedlægge et 
forbud i henhold til planlovens § 14, mod opførelse af et lysthus på en klittop ved Henne 
Strand. På den baggrund er nærværende forslag til lokalplan 07.02.L02 
Sommerhusområde ved Henne Strand udarbejdet. 
 
For at kunne effektuere et § 14 forbud skal der offentliggøres et forslag til en lokalplan 
for området inden for et år fra afgørelsen er meddelt. Forbuddet blev nedlagt den 26. 
juni 2012.
 
Lokalplanen, der vil erstatte godt 60 deklarationer og de gældende lokalplaner 33 og 45, 
har til formål at udgøre et samlet administrationsgrundlag for sommerhusområderne ved 
Henne Strand med mulighed for fastholdelse af områdernes individuelle karakter. 
 
Planen har til hovedformål at tage størst muligt hensyn til omgivende landskab og natur, 
der ønskes bevaret uden synlige skel, og unødig bebyggelse. Gennem lokalplanens 
bestemmelser skal fremtidig bebyggelse underordne sig omgivelserne, bl.a. ved at 
bygninger skal placeres lavest muligt i landskabet, ligesom farve- og materialevalg skal 
være i harmoni med hede- og klitområderne ved Henne. Derudover udlægges der en 
rådighedszone omkring det enkelte sommerhus, hvor eventuelle hegn, terrasser, 
beplantninger mv. skal placeres for friholdelse af den resterende del af grunden. 
 
Der er i lokalplanen ligeledes taget stilling til, i hvilke områder det kan være muligt at 
placere solenergianlæg, der er indpasset i arkitekturen.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at forslag til lokalplan 07.02.L02 vil udgøre et godt 
grundlag for administration af fremtidig bebyggelse i sommerhusområderne ved Henne 
Strand, under hensyntagen til landskabet og naturen i området. 
 
Der er udarbejdet en miljøscreening for lokalplanen. I screeningen er det vurderet, at 
planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og deraf, at der ikke skal 
miljøvurderes, jævnfør § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Retsgrundlag
Kommuneplan 2010-2022, Varde kommune
Forslag til Kommuneplan 2013, Varde Kommune
Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi
Ingen 
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Høring
Jf. Planlovens § 24, stk. 3 skal lokalplanforslaget i offentlig høring i mindst 8 uger, før 
lokalplanen kan vedtages endeligt.

Bilag:
1 Åben Miljøscreening af lokalplan 07.02.L02 64511/13
2 Åben Forslag til LP07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand 71872/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til lokalplan 07.02.L02 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med 
lokalplanforslaget.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til lokalplan 07.02.L02 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med 
lokalplanforslaget,

at der indarbejdes bestemmelse der sikrer at der ved udstykning kan etableres 
vejadgang uden behov for væsentlige terrænreguleringer,

at høringsperioden bliver til og med den 10. august 2013,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i planen.
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988. Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Solfangeranlæg ved 
Sig

Dok.nr.: 2083
Sagsid.: 12/6374
Initialer: krqv
Åben sag

Sagsfremstilling
Forslag til Tillæg 25 – Område til solfangeranlæg i Sig blev vedtaget af Byrådet den 6. 
november 2012. Siden har planforslaget og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt 
i offentlig høring. Forslag til Tillæg 25 gav mulighed for etablering af et varmeværk og 
solfangeranlæg.
 
Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 1 høringssvar fra Naturstyrelsen, som 
har nedlagt veto mod planforslaget begrundet i, at tekniske anlæg med 15 m høje 
skorstene og akkumuleringstanke ikke umiddelbart er forenelige med områdets 
udpegninger til værdifuldt landskab. 
 
Indsigelsen er behandlet i notat ”Resumé af de indkomne bidrag til Tillæg 25 til 
Kommuneplan 2010-2022 og Lokalplan 18.10.L02 og udkast til Byrådets vurdering af 
disse”.
 
Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune skal vedtages, før Lokalplan 
18.10.L02 kan vedtages.

Forvaltningens vurdering
I forbindelse med Varde Kommunes drøftelser med Naturstyrelsen om forslag til 
Kommuneplan 2013, har Naturstyrelsen tilkendegivet, at man agter at ophæve vetoet, 
hvis planforslaget tilrettes, så det alene omfatter solfangere og ikke akkumuleringstanke 
og et fremtidigt varmeværk. Varde Kommune har på den baggrund tilrettet Tillæg 25 til 
kommuneplan 2010-2022. Naturstyrelsen har med brev af 13. maj 2013 ophævet vetoet. 
Det tilrettede planforslag kan dermed godkendes endeligt. 

Retsgrundlag
Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune
Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009)

Økonomi
Ingen

Høring
Det vurderes, at de ændringer der er foretaget i forhold til det offentliggjorte planforslag, 
ikke på væsentlig måde berører andre end ansøger og indsiger eller ændrer lokalplanens 
principper, hvorfor det vurderes, at ændringerne ikke forudsætter en fornyet høring.

Bilag:
1 Åben TILLÆG 25 71678/13
2 Åben Bemærkninger - Naturstyrelsen 5033/13
3 Åben Resumé af indkomne bemærkninger.doc 69136/13
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4 Åben Frafald af indsigelse mod forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 
for teknisk anlæg ved Sig - Ophævelse af indsigelse mod 
lokalplanforslag 18.10.L02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 
[DOK2342305].pdf

70787/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Varde – Område til solfangeranlæg ved Sig 
vedtages endeligt med foreslået ændring om at opførelse af varmeværk og 
akkumuleringstanke udgår, og 

at notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til 
Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022 tiltrædes.

 
 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



Varde Kommune
Udvalget for Plan og Teknik 21-05-2013

Side 2398

989. Vedtagelse af Lokalplan 18.10.L02 - Solfangeranlæg ved Sig
Dok.nr.: 2072
Sagsid.: 12/5599
Initialer: krqv
Åben sag

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan 18.10.L02 – Område til solfangeranlæg i Sig blev vedtaget af 
Byrådet den 6. november 2012. Siden har planforslaget og den tilhørende miljøvurdering 
været fremlagt i offentlig høring. Lokalplanforslaget havde til hensigt at give mulighed for 
etablering af et varmeværk og solfangeranlæg ved Sig.
 
Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 2 høringssvar, der omhandler følgende 
emner:

· Naturstyrelsen nedlagde veto mod planforslaget begrundet i, at tekniske anlæg med 
15 m høje skorstene og akkumuleringstanke ikke umiddelbart er forenelige med 
områdets udpegninger til værdifuldt landskab.

· Vejdirektoratet ønsker lokalplanen justeret på en række områder, der primært 
vedrører retningslinjer for beplantning lang Lundvej, vejbyggelinje og terrænforhold.

 
Indsigelserne er behandlet i notat ”Resumé af de indkomne bidrag til Tillæg 25 til 
Kommuneplan 2010-2022 og Lokalplan 18.10.L02 og udkast til Byrådets vurdering af 
disse”.
 
Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune skal vedtages, før Lokalplan 
18.10.L02 kan vedtages.

Forvaltningens vurdering
I forbindelse med Varde Kommunes drøftelser med Naturstyrelsen om forslag til 
Lokalplan 18.10.L02, har Naturstyrelsen tilkendegivet, at man agter at ophæve vetoet, 
hvis planforslaget tilrettes så det alene omfatter solfangere og ikke akkumuleringstanke 
og et fremtidigt varmeværk. Varde Kommune har på den baggrund tilrettet lokalplan 
18.10.L02, og Naturstyrelsen har efterfølgende med brev af 13. maj 2013 ophævet 
vetoet. Planforslaget kan dermed vedtages endeligt i den tilrettede form. 
 
Vejdirektoratet ønsker at det 5 m brede plantebælte langs skel mod Lundvej forlænges, 
så hele strækningen langs skel mod landevejen beplantes med tætte høje buske og/eller 
træer. Dette skal medvirke til at sikre, at trafikanter på Lundvej ikke generes af 
refleksioner fra områdets anlæg. Planforslaget er tilrettet, så der tages højde for de af 
vejdirektoratet fremsendte bemærkninger.
 

Sundhedskonsekvensvurdering
Ingen

Retsgrundlag
Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune
Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009)



Varde Kommune
Udvalget for Plan og Teknik 21-05-2013

Side 2399

Økonomi
Ingen

Høring
Det vurderes, at de ændringer der er foretaget i forhold til det offentliggjort planforslag, 
ikke på væsentlig måde berører andre end ansøger og indsiger eller ændrer lokalplanens 
principper, hvorfor det vurderes, at ændringerne ikke forudsætter en fornyet høring.

Bilag:
1 Åben Resumé af indkomne bemærkninger.doc 69136/13
2 Åben Indkomne Bemærkninger 71139/13
3 Åben Frafald af indsigelse mod forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 

for teknisk anlæg ved Sig - Ophævelse af indsigelse mod 
lokalplanforslag 18.10.L02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 
[DOK2342305].pdf

70787/13

4 Åben LOKALPLAN - rev. Solfangeranlæg (uden varmeværk).pdf 71835/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 18.10.L02 – Område til solfangeranlæg ved Sig vedtages endeligt med 
foreslået ændring om at opførelse af varmeværk og akkumuleringstanke udgår, og 

at notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til 
Lokalplan 18.10.L02 tiltrædes.

 
 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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990. Indkvartering af livreddere ved strandene
Dok.nr.: 1578
Sagsid.: 11/4056
Initialer: kifh
Åben sag

Sagsfremstilling
I Varde Kommune har der siden 2008 været livreddertårne på Henne og Vejers Strand. 
Aftalen omkring livreddertårnene er indgået mellem Varde Kommune og Trygfondens 
Kystlivredning. Aftalerne er indgået med baggrund i Økonomiudvalgets behandling af 
Livreddertårne på strande i september 2007. Omkostningerne til livredderindkvarteringen 
er steget betydeligt siden 2008, og der skal nu tages stilling til, hvorvidt kommunen vil 
være medfinansierende til indkvarteringen af livredderne.
 
En forudsætning for Økonomiudvalgets beslutning var den gang bl.a. at der lokalt kunne 
skaffes den fornødne finansiering uden kommunale tilskud. Varde Kommunes bidrag har 
derfor hidtil været opsætning, nedtagning og opbevaring af tårnene.
 
Omkostninger til indkvartering har således været afholdt lokalt gennem 
erhvervsforeningerne i Henne og Vejers. Ved indgåelsen af kontrakten i 2008 var 
omkostningerne til indkvartering ca. 25.000 kr.
 
Det er ikke længere muligt at indkvartere livredderne i Vejers til den pris, hvorfor Vejers 
Strand Erhvervsforening har rettet henvendelse til kommunen for at høre, om kommunen 
vil være behjælpelig med finansiering af indkvartering af livredderne. Prisen for 
indkvarteringen i Vejers beløber sig på nuværende tidspunkt til 35.000 - 40.000 kr.
 
Trygfondens livreddertårne er bemandet med 2 veluddannede kystlivreddere, og tårnet 
er udstyret med diverse hjælpeudstyr. Tårnet er åbent dagligt i 8 uger hver sommer. 
 
Udgiften til livredderindkvarteringen i Henne har erhvervsforeningen hidtil selv afholdt.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at erhvervsforeningens synspunkt om, at de oprindelige 
forudsætninger har ændret sig, er velbegrundet. Der er således tale om en reel øget 
udgift forbundet med indkvartering af livreddere.

Retsgrundlag
Ingen

Økonomi
Henne og Vejers skaffer selv de 25.000 kr. af udgifterne til indkvarteringen af 
livredderne. Det resterende beløb på 10 – 15.000 kr. betales af Varde Kommune. 
 
Der afsættes 50.000 kr. i budgettet til kommunens del af en evt. medfinansiering af 
livredderindkvartering i Henne og Vejers.

Høring
Ingen
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,  

at der medtages ønske om 50.000 kr. i driftsbudget 2014-2017 til medfinansiering af 
indkvarteringen af livredderne til næste budgetseminar.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede, 

at der medtages ønske om 50.000 kr. i driftsbudget 2014-2017 til medfinansiering af 
indkvarteringen af livredderne til næste budgetseminar.
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991. Evaluering af KL's Politisk Forum 2013
Dok.nr.: 2051
Sagsid.: 12/13811
Initialer: 38107
Åben sag

Sagsfremstilling
I år fandt KL’s Politisk Forum sted den 2. – 3. maj i Næstved. Fire medlem�mer af 
Udvalget for Plan og Teknik samt repræsentanter for forvaltningen deltog i konferencen. 
 
Hovedemnet i år var ”Vejen til fremtidens kommune”, og der var i programmet lagt 
særlig vægt på hvordan kommunalpolitisk lederskab kan sætte skub i den grønne 
omstilling, herunder:
 

 Offentligt/privat samarbejde
 Involvering af flere borgere og innovation på tværs

 
 
 

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at konferencens mange relevante emner med fordel kan 
evalueres og drøftes i udvalget.

Retsgrundlag
Ingen

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at udbyttet af KL’s Politisk Forum drøftes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Udbyttet blev drøftet, udvalget bad forvaltningen give KL en tilbagemelding på 
oplevelserne.
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992. Designmanual - status og placering af kunst
Dok.nr.: 2003
Sagsid.: 13/2422
Initialer: jejo
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 2. april 2013 besluttede Byrådet et servicemål for Varde Forsyning A/S om 
kunstnerisk udsmykning af kloakdæksler i Varde midtby. Dette var den første konkrete 
udmøntning af Poul Erik Bechs forslag til designmanual for Varde midtby. Forvaltningen 
lægger op til, at udvalget på de kommende møder principgodkender forskellige dele af 
manualen, så manualens øvrige dele også kan udmøntes.
 
Forvaltningen forventer, at udvalget vil blive præsenteret for følgende oplæg til 
principielle beslutninger omkring udmøntning af designmanualen:

· Kunst
· Byinventar 
· Trafikplan på baggrund af den igangsatte trafikanalyse, som forventes færdig

efter sommerferien
· Parkering. I forlængelse af trafikanalysen arbejder forvaltningen på et oplæg

omkring P-forhold og evt. P-fond for midtbyen.
· Gadelamper – forvaltningen arbejder på at finde lamper, som matcher

designmanualen og samtidigt kan give en energibesparelse. En prøveopstilling 
overvejes for at styrke beslutningsgrundlaget.

· Natur og grønne elementer.
 
Designmanualen beskriver, at kunst er med til at give oplevelser og skabe et attraktivt 
byrum. Allerede i dag er der opstillet kunst mange steder i midtbyen. Designmanualen 
foreslår yderligere placering af kunst på udvalgte pladser. Af illustrationerne signaleres 
mulighed for større og mere moderne kunst end det typiske i midtbyen i dag.
 
Varde Kommunes kunstudvalg bakker op om designmanualens forslag til placering af 
kunst, og kunstudvalget anbefaler særligt, at der placeres kunst på hjørnet Lundgade – 
Østervold, hvis Lundgade renoveres i henhold til manualen.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at kunst er med til at gøre en midtby attraktiv, og at placering af 
kunst på de angivne pladser vil kunne medvirke til at give en endnu bedre oplevelse ved 
at gå og køre i Varde by. 
 
De angivne pladser rummer mulighed for placering af kunst, men placeringen af et nyt 
kunstværk skal i hvert enkelt tilfælde vurderes konkret i forhold til eksempelvis 
trafiksikkerhed og sammenhæng med områdets karakter. 
 
Forvaltningen vurderer, at placering af kunst skal indtænkes løbende, når gader og 
pladser renoveres. Forvaltningen vil i samarbejde med kunstudvalget arbejde videre med 
forslag til placering og finansiering af kunst.
 
Forvaltningen er i en positiv dialog med Poul Erik Bech om designmanualen, ligesom 
forvaltningen har drøftet denne med bl.a. Udviklingsrådet for Varde by og 
Bevaringsforeningen.
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Retsgrundlag
Planloven

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at udvalget tager status for arbejdet med designmanual til efterretning, og

at udvalget principgodkender designmanualens forslag til placering af kunst. 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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993. Nyt værksted til "Minimurerne"
Dok.nr.: 1974
Sagsid.: 13/6774
Initialer: jejo
Åben sag

Sagsfremstilling
”Minimurerne” ønsker at flytte deres værksted tættere på Minibyen, så derfor ansøges 
Udvalget for Plan og Teknik om opbakning til at arbejde videre med en ny placering og 
om at fremsætte et budgetønske om anlægstilskud på Byrådets budgetseminar. Målet er, 
at et nyt værksted kan indvies i 2016, hvor ”Minimurerne” har 50 års jubilæum.
 
”Minimurerne” ønsker at bygge en ny bygning på ca. 240 kvadratmeter indeholdende 
murerværksted, produktion af byggematerialer, arkiv og velfærdsrum. Bygningen 
foreslås bygget som en kopi af Rupert Iversens værkstedsbygning i Spigerborgade. 
”Minimurerne” foreslår konkret, at det nye værksted placeres, hvor den nuværende 
mandskabs- og toiletbygning er i Arnbjerg (Enghavevej 21).
 
Baggrunden for Minimurernes ønske er, at de nuværende lokaler er meget slidte og 
rummer ringe mulighed for at fremvise, hvordan minihusene bliver fremstillet. Et nyt 
værksted vil give murerne bedre arbejdsvilkår, ligesom turister vil få bedre mulighed for 
at besøge værkstedet, hvilket vil styrke oplevelsen af besøget i Minibyen.

Forvaltningens vurdering
Minihusene udvikles, bygges og vedligeholdes af ”Minimurerne” på frivillig basis. 
”Minimurernes” indsats er et stort aktiv for Varde Kommune. Et nyt værksted tættere på 
Minibyen vil være til gavn for både murerne og de mange besøgende. 
 
Varde Kommune ved Drift betaler i dag husleje og forbrugsudgifter i de lokaler, som 
”Minimurerne” arbejder i, ligesom Drift vedligeholder anlægget og står for billetsalg mv. 
Huslejen inkl. forbrug udgør ca. 104.000 kr., hvoraf selve huslejen udgør ca. 66.600 kr. 
Herudover betaler Drift materialer og udgifter til cement, bly, brænding af sten, transport 
af husene til minibyen m.v. ca. 50.000 kr./år.
 
På den foreslåede placering ligger i dag en kommunalt ejet bygning med offentligt toilet 
og mandskabslokaler for Drift. Bygningen trænger på længere sigt til renovering, og 
specielt de offentlige toiletter bør ombygges/renoveres. Det kan derfor give god mening 
at rive bygningen ned og i stedet bygge et nyt værksted indeholdende et offentligt toilet. 
Udvalget skal senere i processen tage stilling til den konkrete udformning af bygningen af 
hensyn til parkens øvrige karakter. 
 
Det foreslåede byggeri vil koste op mod 4 mio. kr. Et endeligt budget kan først opstilles 
på baggrund af et konkret projektforslag og afklaring af udgifterne til f.eks. nedrivning. 
Ønsker Varde Kommune fortsat offentlige toiletter og/eller andre lokaler, så øges 
byggeudgifterne tilsvarende. Et nyt værksted i Arnbjergområdet bør bygges af Varde 
Kommune og finansieres som en kombination af anlægstilskud og tilskud fra fonde. 
 
Forvaltningen forventer, at et nyt værksted vil være minimum 50.000 kr. billigere i årlige 
driftsudgifter end de nuværende huslejeudgifter. Denne besparelse vil over 20 år kunne 
kapitaliseres til et anlægstilskud på 1 mio. kr. Den øvrige finansiering af værkstedet skal 
Minimurerne i samarbejde med Varde Kommune søge fondsfinansieret.
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Forvaltningen vurderer, at resultatet af udbud af vej og park i distrikt øst og vest kan få 
indflydelse på den fortsatte anvendelse af driftsbygningen. Overgår opgaveløsningen i 
distrikt øst og vest til ekstern entreprenør, skal bygningen formodentlig ikke anvendes 
længere. Bibeholder Drift opgaven, ønskes en fortsat anvendelse af driftsbygningen. Et 
eventuelt lokalebehov kan indgå som budgetønske på budgetseminaret i 2014.
 
Den foreslåede placering er i dag udlagt som boligområde i kommuneplanen. Byggeri af 
et værksted forudsætter en ændring af kommuneplanens rammebestemmelser for 
området. Arealet bør fremover være en del af rammeområdet for Arnbjergbarken, idet 
området også i dag anvendes til offentlige funktioner med tilknytning til parkens drift.
 
Udover den foreslåede placering har Forvaltningen drøftet to alternative placeringer med 
Minimurerne. Dels en bygning i selve Minibyen, hvilket både vil øge byggeudgifter på 
grund af jordbundsforhold og være en udfordring i forhold til parkens karakter. Dels en 
placering ved Varde Museum (Lundvej) i kombination med lokaler i den gamle 
biblioteksbygning og en ny værkstedsbygning som erstatning for træbygningen.
 
Forvaltningen vurderer, at interessenter som 7-kanten og Open Air bør inddrages i 
projekteringsfasen med henblik på at undersøge, om der i forbindelse med byggeriet skal 
etableres særlige tekniske installationer for anlæggets brugere.

Retsgrundlag
Den Kommunale styrelseslov

Økonomi
Der foreslås afsat en ramme på 1,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til kommunens tilskud 
til etablering af et nyt værksted. Budgetbeløbet foreslås fordelt med 100.000 kr. i 2014 
og 500.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Ansøgning minimurerne - Minimurene.docx 64266/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at Varde Kommune bakker principielt op om Minimurernes ønske om at flytte tættere på 
Minibyen,

at arbejdet mod en kommuneplanændring igangsættes,

at der fremsendes budgetønsker til anlægsbudgettet på 100.000 kr. i 2014 til 
projekteringsomkostninger og 500.000 kr. i 2015 og 2016 til anlægstilskud af nyt 
værksted, og

at forvaltningen anmodes om at udarbejde et budgetønske til budgetseminaret i 2014 på 
udgifter til byggeri af et offentligt toilet og evt. mandskabslokaler i tilknytning til 
værkstedet. 
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Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
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994. Ringkøbing Skjern Kommuneplan 2013-2025 i høring
Dok.nr.: 2079
Sagsid.: 13/5393
Initialer: 44455
Åben sag

Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing Skjern Kommune blev sendt i offentlig 
høring den 28. februar 2013. Den offentlige høringsperiode slutter den 14. maj 2013. 
 
I forslaget er der udpeget fire hovedinitiativer; Erhvervs- og turismeudvikling, Udvikling 
af hovedcenterbyerne, Udviklingsplaner for landsbyerne og Energi 2020. Energi 2020 er 
Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 
år 2020.
 
Miljøministeriet med flere har udarbejdet rapporterne ”Potentielle testpladser til 
prototypemøller frem mod 2020. April 2011” og ”Potentielle testpladser til serie 0-møller 
frem mod 2020. November 2011” 
 
Ringkøbing Skjern Kommune udpeger på den baggrund potentielle områder til store 
testvindmøller med en totalhøjde på op til 200 meter med tilhørende teknologi.
 
To af områderne til serie 0-møller er beliggende enten delvis i Varde Kommune eller tæt 
ved. Områderne er derudover sammenfaldende med to eksisterende vindmølleområder. 
Det omhandler området vest for Sønder Bork, nordvest for Nørre Nebel (delvis 
beliggende i Varde Kommune) og området ved Nørhede Plantage, sydøst for sønder 
Virum. Se bilag 1 for kort.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at udpegningen af områderne til testvindmøller ikke vil påvirke 
Varde Kommunes realisering af vindmølleplanen for Varde Kommune, da ingen 
vindmølleområder i Varde Kommune er beliggende i umiddelbar nærhed af nye områder 
udpeget af Ringkøbing Skjern Kommune.

Retsgrundlag
Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere 
ændringer)
Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. 
september 2009 med senere ændringer)

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Bilag 1.docx 68112/13
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 

at Varde Kommune ikke indsender et høringssvar. 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt. 
 
Udvalget tilkendegav, at der vil blive taget stilling til elementerne specielt på 
vindmølleområdet i kommuneplanen i forbindelse med at der kommer konkrete planer for 
områderne. 



Varde Kommune
Udvalget for Plan og Teknik 21-05-2013

Side 2410

995. Turismestrategi til udtalelse
Dok.nr.: 2064
Sagsid.: 13/5925
Initialer: 38036
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 2. april 2013 sendte Byrådet udkast til ”Turismestrategi for Varde Kommune 2015-
2018” i høring. Arbejdet med den nye turismestrategi er organiseret som et projekt, og 
der er derfor nedsat en styregruppe, en projektgruppe og en følgegruppe. Styregruppen 
har besluttet, at udkastet til turismestrategien sendes til udtalelse i fagudvalgene i 
høringsperioden.
 
Strategiens fokus
Det er ambitionen, at turismestrategien skal danne ramme for udviklingen af turismen og 
oplevelsesøkonomien i de kommende år. Strategien understøtter Destination 
Sydvestjyllands strategi, hvor målet er, at det skal være god forretning at drive og 
udvikle turisme- og oplevelsesvirksomhed i Sydvestjylland. 
 
I udkastet er der særlig fokus på udviklingen af oplevelser i Naturpark Vesterhavet og 
Nationalpark Vadehavet og på udviklingen af stærke og unikke kystdestinationer. 
Strategien skal bidrage til at styrke basisproduktet og den samlede ferieoplevelse i 
kystområderne. Samtidig skal strategiens fem indsatser synliggøre og formidle de mange 
gode oplevelsesmuligheder, der er i hele kommunen og i det sydvestjyske område. 
 
Strategiens indhold
Strategien er inddelt i 2 dele. Den første del indeholder fakta om turismen, beskrivelse af 
relevante målgrupper og lidt om de behov, der driver fremtidens turist. Strategiens 
anden del indeholder visionen, de fem indsatsområder samt de tiltag, der ligger under 
hvert indsatsområde. 
 
Særlige opmærksomhedspunkter:
I forbindelse med fagudvalgenes drøftelse og udtalelse til strategien bedes udvalgene 
være særligt opmærksomme på følgende punkter:
 
Udvalget for Social og Sundhed
-’Sund’ som en af tre tværgående værdier for strategien. 
-Strategiens fokus på aktive oplevelser i naturen. 
 
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 
-Indsatsområdet ’Kompetenceudvikling og læring’ og de tiltag, der understøtter 

indsatsområdet
 
Udvalget for Plan og Teknik
-Indsatsområdet ’Kvalitetsudvikling af basisproduktet’ og de tiltag, der understøtter 

indsatsområdet fx udviklingsplaner for kystdestinationerne, sektionering af strande og 
udvikling af cykelturisme

-Indsatsområdet ’Oplevelsesudvikling i Naturpark Vesterhavet og Nationalpark 
Vadehavet’ og de tiltag, der understøtter indsatsområdet fx aktiviteter og faciliteter 
på stranden og fortællinger i Naturpark Vesterhavet.

 
Udvalget for Kultur og Fritid + Udvalget for Børn og Undervisning
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-Indsatsområdet ’Oplevelsesudvikling i Naturpark Vesterhavet og Nationalpark 
Vadehavet’ og tiltagene, der understøtter indsatsen fx udvikling og formidling af 
natur- og kulturoplevelser i naturparken og nationalparken.

 
Generelt for alle udvalg
-Samarbejde er en forudsætning, hvis det skal lykkes at virkeliggøre strategien og de 

mange tiltag, den rummer. Det gælder både samarbejde med turisme- og 
oplevelsesvirksomheder og på tværs af det sydvestjyske område. Samtidig er det 
vigtigt, at vi samarbejder på tværs af de politiske og administrative områder i 
kommunen.

Forvaltningens vurdering
Udkastet til turismestrategien vil danne rammen for udviklingen af turismen frem til 
2018. Styregruppen vurderer, at strategien understøtter destinationssamarbejdet, og at 
indsatserne vil bidrage til vækst og udvikling i turisterhvervet til fælles gavn for 
erhvervet, for hele Varde Kommune og for Sydvestjylland. Styregruppen vurderer, at det 
er vigtigt, at fagudvalgene har mulighed for at drøfte og udtale sig i forhold til strategiens 
indhold, herunder eventuelt nye understøttende tiltag.

Sundhedskonsekvensvurdering
Udkastet indeholder 3 værdier som er sund, ren og digital. De 3 værdier skal tænkes ind, 
når der arbejdes med udviklingstiltag og projekter, som ligger i strategien. Det betyder, 
at der vil være fokus på sundhed og fx på mulighederne for bevægelse i naturen. Derfor 
er det styregruppens vurdering, at strategien vil bidrage positivt til at styrke 
sundhedstilstande i kommunen.  

Retsgrundlag
I henhold til planlovens § 5b, stk. 1, nr. 4 er sammenhængende turismepolitiske 
overvejelser en forudsætning for lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg i 
kystnærhedszonen.

Økonomi
Turismestrategien lægger op til en lang række tiltag og handlinger. Størstedelen af 
tiltagene indgår i projekter, hvor finansieringen er på plads primært i form af eksterne 
finansiering og med kommunal medfinansiering. Andre udviklingstiltag er endnu ikke så 
langt i forhold til konkretisering og kan på et senere tidspunkt kræve investeringer fra 
kommunens side i form af medfinansiering til projekter, der finansieres af eksterne fonde 
og puljer. 

Høring
Offentlig høring frem til den 1. juni 2013. Den 13. maj 2013 er der høringsmøde, hvor 
turismeerhvervet og andre interessenter er inviteret til at deltage.  

Bilag:
1 Åben Udkast til turismestrategi for Varde Kommune 2013-2018 58498/13

Anbefaling
Styregruppen anbefaler, 
at udvalgene drøfter strategien og udtaler sig i forhold til strategiens indhold og 
satsninger, herunder eventuelt nye understøttende tiltag.
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Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-05-2013

Fraværende: Ingen

Styregruppen opfordres til at have fokus på, at formidlingen også bliver målrettet 
børnefamilier i kommunen. Samtidig anbefales, at der udvikles digitalt læringsmateriale, 
der kan understøtte kommunens digitaliseringsstrategi på henholdsvis dagtilbuds- og 
skoleområdet. I det hele taget foreslås, at der udarbejdes introduktionsmateriale til de 
forskellige attraktioner – også til kommunens egne borgere. 
 
Der opfordres til, at såvel Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet sættes i 
fokus ved, at der blandt andet udarbejdes et bilag om Nationalpark Vadehavet i lighed 
med Naturpark Vesterhavet.  

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-05-2013

Fraværende: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen

Turismestrategi for Varde Kommune 2015-2018 udstikker en konstruktiv ramme for en 
samlet indsats i Varde Kommune med henblik på at øge aktiviteterne i tilknytning til 
turisme i bred forstand. Målene kan kun nås ved udpræget samarbejde imellem alle 
interessenter.
 
Jobcenter Varde vil gerne understøtte turismestrategien ved fortsat udbud af 
opkvalificeringsforløb til ledige turistprojekter med bl.a. rengøring, servering, 
turistengelsk/tysk, kend dit område og et samlet korps i form af turistguider. Der 
arbejdes løbende med projekter, der sigter mod at hjælpe langtidsledige, fleksjobbere og 
seniorer i beskæftigelse indenfor turistbranchen. Opmærksomheden er vedvarende rettet 
mod mulighed for ekstern fundraising til brug for indsatserne. Der er gennem tiden 
opbygget gode relationer til store arbejdspladser på området. Disse kontakter giver 
muligheder for at have adgang til praktikpladser til brug for praktisk oplæring mm.
 
Alle disse tiltag og relationer vil blive prioriteret højt i perioden frem. 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 13-05-2013

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker at der skal være fokus på markedsføringen nationalt og internationalt og 
udvalget finder indsatsområderne relevante. 
 
Udvalget finder det positivt at der samarbejdes på tværs af turisme destinationerne i 
forhold til turismen.
 
Anbefalingen i øvrigt blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2013

Fraværende: Ingen
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Varde Kommune prioriterer sundhed højt. Turismestrategien understøtter fint de 
ambitiøse mål i sundhedspolitikken. Naturen og motionsfaciliteterne i Varde Kommune er 
ideelle for fysisk aktivitet. Naturen og tilbuddene skal markedsføres endnu bedre. 
Styregruppen opfordres til at have fortsat fokus på formidling af de fine tilbud, som 
allerede findes i Varde Kommune. Formidlingen bør omfatte målgrupperne for turisme – 
herunder udenlandske turister, såvel som kommunens egne borgere. Der ønskes en 
særlig synliggørelse af tilbud, som er velegnede til handicappede. 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013

Fraværende: Ingen

Udvalget vurderer, at tidligere kommentarer til planen er indarbejdet, og har ikke 
bemærkninger herudover.
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996. Lukket - Byggemodning af 4 parcelhusgrunde i Årre
Dok.nr.: 1698
Sagsid.: 13/3726
Initialer: biad
Lukket sag
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Bilag: 974.1. Pressemeddelelse: Varde Kommune giver fri adgang til
betalingstoiletterne

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 65549/13



Pressemeddelelse fra Varde Kommune 3. maj 2013

Varde Kommune lytter til kritik og giver fri adgang til 
betalingstoiletter

Efter mange henvendelser fra handelslivet i strandbyerne samt en del tekniske problemer med 
betalingssystemet, så har udvalgsformand Preben Olesen besluttet at give fri adgang til 
betalingstoiletterne. 

Lige inden jul introducerede Varde Kommune et nyt betalingssystem på de offentlige toiletter 
langs kysten og i Varde by, i alt 41 toiletter på 15 destinationer. Ideen med betaling for toiletbesøg 
var at forbedre servicen på toiletterne. Indtægten fra betalingstoiletterne går til ekstra rengøring 
og vedligeholdelse af toiletterne.

Der har imidlertid været en del henvendelser og kritik af betalingstoiletterne. Dels kritik af 
beslutningen om at kræve betaling for toiletbesøg og dels kritik af selve betalingssystemet og de 
tekniske problemer med at benytte systemet.

”Jeg har fået mange henvendelser fra handelslivet og borgere, som er utilfredse med 
betalingstoiletterne”, siger udvalgsformand Preben Olesen.

”Oveni utilfredsheden med at skulle betale for toiletbesøg, så har vi haft store problemer med at 
få teknikken til at virke. Denne kritik kan jeg ikke sidde overhørig, og derfor har jeg nu besluttet at 
give fri adgang til betalingstoiletterne”, fortsætter Preben Olesen.

Toiletterne vil være gratis at benytte fra nu af og hen over sommeren.  Udvalget for Plan og Teknik 
vil i løbet af efteråret overveje, hvad der videre skal ske med betalingssystemet.

Toiletterne vil nu blive forsynet med skilte, der fortæller, at toilettet er gratis at benytte samt 
oplysning om hvordan dørene låses og åbnes.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand, Plan og Teknik, Preben Olesen, tlf. 21630886

Direktør Bent Peter Larsen, tlf. 30367036



Bilag: 976.1. Sagsnr10-6567_Doknr64077-13_v1_Ansøgning til fondene om
forprojekt for Holme Å.pdf

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 79417/13



 

Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde 

 
 
VILLUM Fonden og VELUX fonden 
Conni Elisabeth Cederholm 
cec@veluxfondene.dk  

 

 

Application for funding of a preliminary project - Restoration of Holme River 

 

Varde Municipality has initiated planning of a large-scale natural and aquatic restora-
tion project of nearly 12 km of Holme River and hereby submits an application to 
the Velux Foundation and Villum Foundation. 

Varde Municipality and partners ask the foundations to support a preliminary pro-
ject – Restoration of Holme River which will conclude how a restoration can be 
made in a sustainable way with respect to the many interest and what will be the re-
alistic costs of the project. 

The project has been searching for one or two private sponsors to subsidize the res-
toration of Holme River, and has contacted the Velux foundation and the Villum 
foundation to ask for an expression of Interest. 

Varde Municipality has on at meeting the 18. January 2013 presented Helene Bjerre 
Jordans, Lars Arnskov Olsen and Steffen Brøgger-Jensen for the project in Varde 
and together we visited important locations at the Holmes River valley. 

Varde Municipality has further developed the project which can be taken to the final 
level by making a preliminary project. Therefor Varde Municipality and partners 
hope to be successful with this application. 

Verde Municipality is at your disposal if there are questions or there is a need for 
additional material about the project. Contact may be directed to Bent Peter Larsen 
on 7994 6529 or 3036 7036 or Poul Sig Vadsholt at 7994 7401or 2538 1288. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Preben Olesen 

Udvalgsformand 

 

Bent Peter Larsen 

Direktør 

 

 

 

VARDE KOMMUNE 
Bytoften 2 
6800 Varde 
 
Tlf. 7994 6800 
   
  
www.vardekommune.dk 
vardekommune@varde.dk 
 
 
2. april 2013 
 
Poul Sig Vadsholt 
Direkte tlf.  7994 7401 
Mobil   25381288 
posv@varde.dk 

Dok. nr.  
Sagsnr. 786824 
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Annex 
Annex 1: Preliminary Project - Restoration of Holme River 
Annex 2: Additional descriptions to the project 
Annex 3: Overview Maps and pictures of the project 
Annex 4: Budget for the project “Preliminary project - Restoration of Holme River” 
Annex 5: Estimated costs – Restoration of Holme River 
Annex 6: Project implementation plan 
Annex 7: External independent experts  
Annex 8:CV for Project managers  
 
 
Copy send to 
Velux Fondene, cec@veluxfondene.dk; hbj@veluxfondene.dk 
SydEnergi, Att.: Steen Thomsen, Ravnevej 12, 6705 Esbjerg Ø.  steen@se.dk 
Naturstyrelsen, Att.: Ulrik Lorenzen, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl BLH@nst.dk; ulo@nst.dk;   
brasm@nst.dk 
Frit Løb grupppen henning.haahr@skanderborg.dk; cbp@pol.dk;  AR@cowi.dk; kvist@hotmail.com 
Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø pvi@jlbr.dk 
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Preliminary Project - Restoration of Holme River 

 

1. Summary  

Varde Municipality wants to make a preliminary project on how to make a restoration of Holme River 
which lost 95 % of its water volume in 1925 when it was relocated from the river and transported in an 
artificial channel to Karlsgårde hydropower plant to generate power for households. 

The aim of the project is to investigate different methods to make the restoration of the river with re-
spect both to the interest of the local landowners, NGOs, outdoor interests etc.  and the interest at-
tached to aquatic environment and nature with a special focus on protecting the existing qualities and 
in general to create better conditions for endangered species. The project will eventually help to build 
the foundations for the creation of a greater diversity of species in the river and the river valley. 

Due to the different methods to make a restoration the project shall from a set of assumptions identify 
the most optimal way to restore Holme River and provide a realistic estimate on the budget to realize 
the project. 

The consequence of the hydropower production was a loss of passage to the 40 km of Holme River for 
migratory fish as the endangered houting, 3 species of lampreys and salmon, sea trout etc. and Holme 
River left back with a pour quality at a stretch of nearly 12 km. 

The project shall achieve an overview on how the part of Holme River can be resorted in a sustainable 
way to secure a future wider diversity of species in the water and at the land. The aim is to create 12 km 
of river with the best possible quality by giving the water back to the river while improving the physical 
conditions in the river and preventing the river from being polluted by outlet from drainage etc. This 
aims to bring back ecological diversity on land and in the water. 

The project will improve conditions for salmon and trout by creating good spawning and nursery areas 
on the project route, and generally creating accessibility for migrating fish to the higher stretches and 
small streams as well as to allow for the endangered houting to get a larger area to propagate to. Hout-
ing is today threatened with extinction worldwide, and Denmark, for example through the EU Habitats 
is committed to ensuring houting a favorable conservation status. The project will also have a positive 
effect on sea, river and stream lampreys that are designated species. 

In the nature survey it will be investigated how the project can make excellent solutions for endangered 
species as birch mouse, otter, special insects etc. There will be made a focused initiative to describe 
how the project can reintroduce the river pearl mussel that can live up to 150 years. River pearl mussel 
is endangered species that is protected and may no longer reproduce in the Varde River system, but 
perhaps still exists in Holme River or can be reintroduced. An opening of salmon migration in Holme 
River provides a good starting point to reintroduce the specie. 

The project will document if there is a potential in making a climate adaption by using the remaining 
volumes in the channel and Karlsgårde Lake to protect Holme River, Varde River and Varde City form 
heavy rain incidents. 

The project will investigate if it in parts of Holme River is possible to make a more sustainable stream 
restoration by changing traditional digging and removal of soil from the river by excavators and other 
machinery and instead to use the power in the water or to make power in the water by lowering the riv-
er on specific parts where material shall be removed. It is expected that a helping manual hand is need-
ed to improve the process. 

The project will investigate the potential to change the land or parts of the land in the river valley to 
wetland to create an ecosystem that supports a more diverse life. It’ll be estimated how the wetland can 
reduce the content of nutrients and reduce the drainage of ochre. This will be made with respect to the 
land owner interests and the interest of the aquatic environment and nature. 
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A holistic approach will link all the different interest related to the river restoration and the use of the 
river, the river valley and its surrounding after a restoration is fulfilled.  The aim is to cuts across sectors 
and break traditional patterns of cooperation to ensure the involvement of all relevant organizations, 
associations, councils etc. in an effort to provide the best possible solutions. It will be analyzed what in-
struments there can be used to compensate the land owners.  

The project will unite the several local trails to the “Coast to Coast trail” which connects Vejle in east 
with Blaavand in the west of Jutland and it will be evaluated how roads/trails along the channels can be 
use as connection points for both walking and biking. It will be discussed how to make permanent 
public information and how to improve availability by trail, road or water. Karlsgårde Lake is included 
as one of the areas involved in the project "Stories in the Park North Sea". The project is an IT-
communication project which in a new and innovative way to disseminate knowledge about the natural 
and cultural content in the area. 

It’s estimated that the preliminary project costs will amount up to 600.000 kr. depending on all parts are 
being included. The project partners are open to discuss and to adjust the different points in the pro-
ject.  

 

2. Introduction to the applying organizations  

The project partners are SydEnergi, the national Nature Agency and Varde Municipality, which corre-
sponds to the partners in the original agreement to shut down the Karlsgårde hydropower plant and to 
give back the water to Varde and Holme Rivers. The plant will retain as a protected.  

SydEnergi (SE) is the owner of the Karlsgårde hydropower plant, the lake and the 2 channels’ for 
transportation of the water to the plant. SE seaced to produce electric power at the plant in 2012 and 
wants to donate the channels and surrounding areas to Varde municipality or the landowners. SE will 
still be the owner of the plant, the Karlsgårde Lake and the nearby surrounding areas. The Buildings are 
protected cultural monument and will be used to present the public to history of the hydropower plant. 

The Nature Agency is the national body to take care of nature and waters. The Agency has completed 
the restoration of Varde River to create the necessary ideal conditions for houting and have got a spe-
cial knowledge about the project, how to protect nature/water and what special topics will be valuable 
for further long term studies. 

Varde Municipality is the authority of environment, waters and nature. The municipality sees a unique 
opportunity to make a large-scale restoration project that unites all forces locally to improve conditions 
for a variety of endangered species and to recreate valuable nature which can be of interest of the land-
owners, the citizens in general and the many tourists visiting the area. 

 

3. Context and problem presentation  

Holme River is an approximately 40 km long clear water river which has its point of outlet to Varde 
River, annex 2. The river is not re-oriented as many other rivers in Denmark and is passing through a 
variety of terrain in a river valley with meadows, higher situated valuable arable land and locally planta-
tions. 

The river valley has status as "Low area which is potential suitable as a wetland", corresponding to are-
as, where the original water surface level can be restored. Holme River has at set quality of water as 
"spawning and nursery area for salmonides - B1". 

Holme River is strongly characterized by Karlsgårde hydropower plant which was established in the 
1925. The plant was from the start and up to 1945 provided with 95% of the water from Holme River 
at Hostrup, where the water was dammed up and transported by the artificial made Holme Channel to 



 

 5  

Karlsgårde Lake. From 1945, the water from Varde River was also transferred to Karlsgårde Lake by 
the artificial made Ansager Channel to increase electricity generation at power plant. 

Varde River system and its streams have been among the best rivers for salmon in Denmark with its 
own breed of the West Jutland salmon. This was virtually wiped out due to ocher, regulations and be-
cause it could not get past Karlsgårde hydropower plant. The result has been a loss of passage to some 
of the best spawning grounds in the Varde River system. A National salmon management plan was 
adopted 2004 in order to maintain the stock 

As part of the national action plan to save the endangered salmonids houting the Danish state has 
completed a restoration project to relocate the water from Ansager Channel and Karslgårde hydropow-
er plant back to Varde River. This is the first part of the project to restore the Varde River system, and 
"Restoration of Holme River" is the second part. 

The project's main objective is to restore an original and coherent Varde River system as it was before 
Karlsgårde hydropower plant was established, by returning water from Holme Channel to Holme Riv-
er. The project generally aims to increase biodiversity in the area and create favorable conditions for 
priority species. 

The project will improve conditions for salmon and trout by creating good spawning and nursery areas 
on the project route, and generally creating accessibility for migrating fish to the higher stretches and 
small streams as well as to allow the endangered houting to get a larger area to propagate to. Houting is 
today threatened with extinction worldwide, and Denmark, for example through the EU Habitats is 
committed to ensuring houting a favorable conservation status. The project will also have a positive ef-
fect on sea, river and stream lampreys that are designated species. 

There shall be a full reversal of the water to Holme River, creating availability for salmonids, trout and 
other migratory fish along a 40 km stretch of Denmark's best fish water. It is expected that the State 
Water plans ensure that in the period 2012-2015 there will be created passage at 2 farms, located higher 
up the river. Puglund fish farm is acquired by Nature Agency, and passage is already created, see Ap-
pendix 2. 

 
The Holme River restoration shall be conducted on an approximately 12 km stretch with its natural 
meanders, its original flow and with large parts of spawning gravel in order to achieve a significantly 
better self-cleaning effect and the spawning grounds will provide the foundation for self-reproducing 
populations of salmon and trout in Holme River. 
 

For Holme River the result with most of its water in the channel and the lake has been a non-existing 
or a poor passage for migratory fish and dangerous conditions for fish fry to be eaten as it moves into 
the sea because it has to cross the lake and other stagnant waters. Because of the bad passage salmon, 
sea trout, houting, 3 species of lampreys have lost some of their best spawning grounds in the Varde 
River system. 

 
There is a natural link to the project “Restoration of Varde River” which was the first part of the pro-
ject to bring the hydropower production of the Karlsgårde Plant to an end and to give the water back 
to its rivers. The project is an important part of the national Danish action plan to save the endangered 
salmonids houting. 

 

Along Holme Channel today there is a path which is a part of the "Coast to Coast Trail". The hiking 
trail connects the Blaavand in the west with Vejle in the east of Jutland, and the trip across Jutland giv-
en along the path opportunities for primitive accommodations. The trail is managed in cooperation be-
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tween the municipalities of Billund, Vejle and Varde. Dissemination of the path is through the path 
website (www.kyst-kyststien.dk) and folders in 3 languages. 

 
In order to provide users of the path the opportunity to experience the region in a fruitful way, the 
path is located along rivers and in natural areas on the lines where it has been possible to make agree-
ments with the landowners. Upstream the project area is a path along Holme River at a longer distance. 
As part of the project it will be evaluated how the Coast to Coast Trail in the future can be relocated to 
the restored Holme River. It is presupposed in the project to have a coherent path link from coast to 
coast. 

 
The Coast to Coast Trail is today used both by people walking in all or large parts of the trail, but also 
by local people who use the trail for shorter walks. To accommodate the last group the path is in sever-
al places supplemented by shorter trail loops. Typically, the local trail connections are established by lo-
cal action groups and local councils. An active involvement of local interests during the project could 
be based on similar initiatives within the project area. 
 
Along the paths there is established permanent public communication in the form of boards etc. There 
will be cooperation with sport fishing association to create parking spaces at the 2 bridges and possible 
other relevant places. 

 

 4. Objective, output/main activities and outcome  

Objective of the project 

The main objective of the project is to investigate how you can make a restoration of Holme River and 
what the total cost will be. The overall aim of the restoration is that it shall create the potential for a 
large biodiversity in Holme River valley both on land and in the aquatic environment. 

 

Main activities Outcome 

Make a total budget for the res-
toration of Holme River 

A preliminary project that can be used to initiate the resto-
ration of Holme River  

To minimize the costs to exca-
vate and transport the soil 

The majority of surplus soil from the expansion of Holme 
River will be used to fill up the Holme Channel. Alterna-
tively it can be deposited outside the river valley.   

It will be evaluated how expenses to transport can be re-
duced for example by temporary storage of up to ½ -1 year 
to reduce the content of organic matter. 

To dismantle the Hostrup weir 
and create a passage for the 
most vulnerable species 

Design a 200 m passage of stone so it will fully passable for 
all species, including houting. It will be analyzed where to 
establish resting parts etc. 

The possibility to make local 
sand traps 

To preserve the sand trap in the upper part of Holme River 
to reduce the transportation of sediment to the restored 
Holme River with the benefit to keep the spawning banks 
clean of sand. 

Excavation of the river to future 
width 

This can be done in different ways. The way to design the 
physics of the future river. How will the coming climate 
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changes influence the different solutions 

Evaluation of how the future 
ditch in the Holme Channel 
shall be designed  

The project has to ensure the current options for drainage 
of agricultural land to the channel is maintained where 
landowners do not want to make wetlands. 
A mapping of the drains with a proposal of the future out-
let to Holme ditch or Holme River. 

At the area Øselund the public wants a maximum of water 
in the Holme ditch. It’ll be evaluated if it partly can be gen-
erate by surface water from areas outside the project area. 

Where there are vulnerable na-
ture and species which need a 
particular protection 

Where are driving plates need to protect humid § 3 pro-
tected areas? 

If a major sand trap as it exists today is to be maintained to 
protect the down stream areas of the river. 

If parts of the channel can be used as wet areas for am-
phibians and birds that live in the meadows. 

Evaluate the potential to make 
spawning grounds 

To make better physical conditions and thereby improve 
water quality. To secure the reproduction of salmon and 
sea trout  

Potential to make wetlands How big areas can be changed to wetlands? What will be 
the benefit for the land owners? What will be the benefit 
for the nature? 

What reduction rates can the project expect to gained with 
respect to N, P and Ochre?  

The project will show how the landscape in the river valley 
can be improved. 

Climate change adaptation To evaluate if it’s possible to use channel and lake. 

Where do Varde Forsyning A/S have problems with rain-
water?   

Change of bridges Road bridges shall be replaced by new and wider bridges 
which are able to transport the future water at Holme Riv-
er. 

How shall the work be offered 
to contractors 

 

Shall work be offered in at total contract or might it be split 
up in minor parts which can be carried out by local con-
tractors. 

Shall the 2 bridges be a part of the total contract shall they 
have a separate contract. 

In general to make the project 
available for the public 

Existing options for crossing the river and channel by 
bridge (wanders/bikes) will be secured and linked to the 
“Coast to Coast trail” 

The river valley will be made available to the public by 
walking, biking or canoeing. 

Establish parking to get access the river. 
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To make primitive camping areas. The areas shall be avail-
able for locals to make bonfire, eat packed lunches etc. 

Potential to improve the diversi-
ty of species in the project area 

The nature survey will investigate the potential. 

To evaluate if it is cost-effective 
to make a restoration at a longer 
part of Holme River  

The costs to extend the project to Haltrup fish farm above 
the restored Holme River, creating availability of additional 
approximately 12 km of Holme River. 

 

Evaluate if parts of the project 
can be developed for a further 
study  

Electric fishing to follow how the different fish species de-
velop. 

Project to secure the river pearl mussel in Varde River Sys-
tem. 

Others will be appointed through this project. 

 

 

5. Strategy  

Communication and knowledge sharing 

Varde Municipality will make press releases about the different elements in the project like; nature sur-
vey, the preliminary archeological investigations, the ability to make wetland, the possibility to make a 
climate initiative etc. This will mostly be at regional and local level. There will be a national public 
communication in connection with a commitment to support the project and when the project has 
been realized. 

 

Preliminary investigations will be presented to the landowners and the farm organizations to discuss the 
possible outcome for the different initiatives. A subject of special interest will be to change some areas 
to wetlands. The farm organization is attached to the process because it will be the best professional 
consultant to advice the farmers. 

 

Preliminary investigations about the options to remove the channel, to reuse the whole channel or to 
reuse parts of the channel will be discusses first with the landowners and later with the big group repre-
senting all interests. Knowledge from the project will be combined with knowledge from the Climate 
Change Adaptation Plan which Varde Municipality is developing in 2013-2014 to evaluate if there is a 
foundation for synergy. 

 

“Frit løb gruppen”, the local Angling organization and others will be invited to discuss the proposal to 
make the best physical conditions for salmon and trout in the river in general and especially where 
spawning grounds can be made. DTU Aqua will be asked to evaluate the final proposal with respect to 
the different fish species to make sure. 

 

There will be held innovative big meetings for municipal and public interest to give an outcome of ide-
as to connect the project to the potential of developing outdoor life and tourism. NaturKulur Varde 
and others will be invited to assist Varde Municipality in the process.   
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An overall description of possible partnership models and cooperation modalities 

The local angling organization “Varde Sportsfiskerforening” and the “Varde River association” have 
made a working group to support the project. Varde Sportsfiskerforening has initiated a local collection 
with the purpose to make good conditions for spawning salmon and sea trout. It will be communicated 
how the public, local business and other support the project. There will be set up milestones for the 
collection and the public will be informed when the next milestone of the collection is reached. 

 

The organizations will be asked to evaluate if it is possible to make fishing grounds for handicapped 
along the river as they have done in other parts of Varde River System. The initiative will be financially 
supported by DTU Aqua and others. 

 

In the project there will be made a test to document if there is a river in Varde where there can be 
made an artificial sand trap to collect sand and what the gradient of the river bottom shall be to make 
the sand move down the river to the sand trap. Local angling organizations will participate where a 
manual hand is needed to secure a sustainable river restoration. 

 

The outdoor organizations will be asked to come up with innovative ideas on how to develop the use 
of the open space with respect to walking, running, bicycling, canoeing etc. and where to make primi-
tive camping areas and a fire place for the local area. 

 

Describe the project’s approach and overall strategy, including overall working modalities (including 
use of volunteers), communication and knowledge sharing. Include an overall description of possible 
partnership models and cooperation modalities.  

 

The will be a special follow up with DTU Aqua to discuss the important parts of the project that might 
be an issue for further study. 

 

Varde Municipality has a volunteer policy and has got a good experience how to implicate the public in 
many projects. In this project NaturKultur Varde and local action groups will contribute by addressing 
the different projects. All objectives will be set up in a volunteer matrix connected to the part that has 
got the initiative. Varde Municipality has got a special department for development of project which 
can support with knowledge about financial support to the projects. 

 

 

6. Target groups  

The project will cut across sectors and aim to break traditional patterns of cooperation to ensure the 
involvement of all relevant organizations, associations, councils, etc. in an effort to provide the best 
possible holistic solutions. 
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The project partners are working together to finish the project to give the water back to the Holme 
River. The aim is to involve all possible interest and organizations to make a restoration with a holistic 
approach to make all the improvements for the recreational use in one loop.  

  

The primary target group is the landowners, the citizens in the municipality/ the region and the tourists 
visiting the area. 

 

The secondary target group is all the interests which can be divided in 3 groups which are used under 
section 8. 

 

7. Budget  

It is estimated that the total cost of the project will amount to a size of 600.000 kr. The work to be 
done by Varde Municipality is estimated to 135.000 kr. And 15.000 kr. for an external auditor. 

   

Varde Municipality has asked the engineering company Johansson & Kalstrup to evaluate parts of the 
estimated budget. Varde Municipality will propose the company to make the major part of the engi-
neering investigations, calculations and reporting. 

 

Johansson & Kalstrup has also been asked to evaluate the budget of a restoration of Holme River 
which Varde Municipality on for hand has estimated to be in the range of 20 mio. kr. Johansson & Kal-
strup has estimated the total costs might amount to 22-24 mio. kr., being in mind that one of the great-
est uncertainties is handling and disposal of surplus soil. 

 

The salary expense for employees in Varde Municipality is set at an average of 400 kr. for one hour of 
work. For consultants the salary expense is set at 750 kr. being the average price for an hour. 

 

The budget is not presented as an output-based budget because of its nature. The detailed and com-
mented budget is enclosed in annex 4. 

 

 

8. Implementation and management  

The project management consists of a management group and 3 or more working groups. 

 

1. Management group 

A management group will consist of up to 10 persons representing the farmers, the farm organization, 
SydEnergi, Nature Agency, Varde Municipality, “Frit løb gruppen” and relevant NGOs’ which are 
closely connected to the project. The group will be headed by Director Bent Peter Larsen and managed 
by the Poul Sig Vadsholt . Klaus Bertram Fries will be the managing part in all matters related to the 
nature. 

(Attached CV for Poul and Klaus in Annex 8) 
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2. Working groups 

Green Council unites nearly all interest in Varde Municipality and will initially be used as a platform to 
discuss the project to give it an innovative boost. 

Further discussions and development will be made in 3 groups with organizations being invited if they 
have got a certain interest in the subjects being on the agenda. 

 

Working Group 1) Landowner interests 

Landowners, Farm organizations, Varde Municipality, Nature Agency etc. 

 

Working Group 2) Nature and Water interests 

”Frit løb gruppen”, Varde Sportsfiskerforening, Varde Ådals gruppe, Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Dansk Aquakultur, Dansk Ornitologisk forening, Dansk Jægerforbund 

 

Working Group 3) Recreational use – outdoor life  

NaturKultur Varde, local action groups, local councils, Friluftsrådet, Dansk Jægerforbund, Varde Mu-
seum, Naturvejlederforeningen i Danmark, Dansk Aquakultur, Canoeing rental Companies 

 

A coordinator for each working group will be identified and be a part of the managing group. They are 
responsible to attach new members to the group and for reporting the progress to the project manager. 

 

 

9. Reporting and monitoring  

The project period is 1 year in the period 2013-2014. 

Varde Municipality proposes a short half-yearly progress report being twice in the period. The final re-
port will be the second progress report to conclude the project. The report will be in a form where it 
can be used as a decision tool for the restoration of Holme River.  

The output report will be verified by specialists in Varde Municipality and Nature Agency. 

 

10. Financial management and control  

Varde Municipality will make a special account for the project and all expenditures will be registered on 
this account. Original invoices will bee saved as documentation for a period of 5 years as for our EU-
projects. 

. 

The internal auditing will be made by the economic department in Varde Municipality which in general 
is audited by an external auditor. If there is a request for an external auditor Varde Municipality will use 
the one it has got a business agreement with. It is estimated than the price of an external auditor will 
amount 15.000 kr. 
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11. Implementation plan  

The project’s implementation plan is enclosed in Annex 6..  

 

 

12. Assumptions, preconditions and risks  

The project has been discussed with all the landowners and potential partners. A restoration project is 
fully supported by all whatever interest they might have. There are minor differences’ in the opinion 
about the future of the channel and if or not to make wetlands in the river valley. The attitude is 
though changing towards a positive attitude to make wetlands. 

 

The working groups shall work with the different proposals in the project so it can be discussed in a 
plenum for all interests which might be the Green Council plus others. 

 

The risk might be that the restoration of Holme River is not being fulfilled but that is evaluated to be a 
hypothetical risk because all interest are working in the municipality . 
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Annex 2 Supplementary description to the project. 

A feasibility study, together with a climate change adaptation report and the assessment of environmen-
tal impact provides (EIA) the basis to make a choice between; 

1. to remove Holme Channel and direct all the water back to Holme River 

2. to maintain Holme Channel wholly or partly by directing a part of the water  to Holme River - 
and use of the channel and Karlsgårde Sø  to relieve Holme Å, Varde and Varde City for more 
or less extreme runoff 

3.  to maintain the current ratio 
 

The latter point is addressed in the EIA report, 0-alternative and are not included in the estimate of the 
feasibility study. 

An important part in the feasibility study is to clarify the physics underlying the future project. Holme 
Channel must be measured to find the exactly volume of the channel below a certain level. All the out-
lets to the channel shall be measured too. It shall be calculated how the physics of the channel is affect-
ing the land calculations. Information about the terrain around Holme River is also necessary to calcu-
late the areas that will be affected due to a higher groundwater levels and at different flood events. 

Moreover likely purchased a laser scanned terrain survey of the river valley and adjoining areas in order 
to make a realistic estimate of construction costs. This applies regardless of whether Holme Channel 
must be completely removed or retained with reduced dimensions 

Information about the terrain around Holme River is also necessary to calculate the areas that will be 
affected by a higher groundwater levels and at different flood events. Moreover likely purchased a laser 
scanned terrain survey of the river valley and adjoining areas. 

Holme River is about. 12 km long and it will have a major impact on the soil quantities to be disposed 
to what extend the river will be excavated. It have to be investigated to what extend the river valley can 
bear the construction machinery, since it is expected that there will be many stretches of poor carrying 
capacity. 

 
It is worth considering whether it would be possible to supply water to Holme River without digging. 
Material from the erosion that might occur could possibly be collected in a sand trap immediately up-
stream of the former fish farm, where there is plenty of capacity on the terrain. As the stream of most 
of the line has a drop of just under 1 ‰, it is not certain that there will be erosion. The extra water vol-
ume may instead lead to a permanent flooding of the river riparian areas where water in a large cross-
sectional area will move slowly towards the outlet without erosion creates a wider stream profile. In 
time there will be a risk of reed spreading in the permanent flood and completely masks the open water 
in Holmes River. Under such conditions Reeds can not be grassed down by cattle or sheep. It is there-
fore expected that the expansion of Holmes River will be necessary in a yet unknown extent. 

 

Prospects beyond the project period 
Establish a nature trail along the restored Holmes River, and tie it together with the rest of the trail sys-
tem in Verde Municipality, including the Coast to Coast trail. Prepare permanent information signs, and 
the project becomes a permanent part of dissemination through NaturKultur Varde. 

 
Holme River becomes available for canoeing and arranged one or more primitive overnight stay places.  
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There must be electric fishing of the restored Holme River to document how the project has signifi-
cantly helped to ensure self-reproducing populations of salmon and trout. 
 

Nature 

Varde Municipality has in 2012 made a general revision of the Natural Quality Plan for the municipality 
which is being a part of the Municipal Plan. Within the frame of the plan Holme River valley has been 
evaluated at a superior level and therefore some data are available. 

It is recommended that the river riparian areas and banks are examined, preferably in the spring period, 
so rare electric clay endangered plants can be registered if necessary with GPS, so as to take them into 
account in the planning of the construction work. 

There is a need to have a survey of the terrain to ensure that surplus of soil not is being deposited but 
transported away from the river valley.  This is in order to ensure that the current natural state is main-
tained. 

It is estimated that it that the work-load will be 2 weeks.  

 

The river pearl mussel 

A project to restore populations of river pearl mussels will be unique in Denmark. There can be ex-
pected a lot of attention to a project and follow-up both in terms of dissemination but perhaps also in 
relation to the research interest. 

 

There will be made a special effort to document how a restoration project can make optimal conditions 
for the river pearl mussel which is an endangered species that are protected and may no longer repro-
duce in the Varde River system, but perhaps still exists in Holme River. The river pearl mussel can live 
up to 150 years. 

 

An opening for salmon migration to Holme River provides a good basis for making an effort to rein-
troduce the river pearl mussel 

http://www.naturriget.dk/index-filer/Flodperlemusling.htm. 

In Sweden and Germany scientists have made field tests to let river pearl mussels spawn on restocking 
fish before they were put out, which has yielded positive results in reintroducing the specie. It is also 
estimated possible at Holme River, where every year exposed thousands of salmon. 
 

The otter  

The project will also be important to create good conditions and passage for otters. Danmarks 
Naturfredningsforening has appointed Varde Municipality to make a special effort to create good con-
ditions for the otter. The 2 road bridges will be constructed to be passable for otters. 
 

The birch mice 

There have been found of observations of the endangered birch mouse, both below and above the line 
in which the restoration is to be made. The Birch mouse has summer residence in damp areas and in 
winter it stays in the slopes of the grasslands. 
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Birds and amphibians 

The nature survey will conclude if special actions should be made for the species. Wetlands and the bi-
otopes at Holme River valley will make excellent areas for birds and amphibians. In the line of Holme 
Channel the landowners will be asked to give a proposal to local solutions. 
 
 
There is a need to have a survey of the terrain to ensure that surplus land is not deposited in the valley 
but transported away from the river valley. This is in order to ensure that the current natural state is 
maintained in the meadows. 

 

To turn parts of the river valley to wetland  

Wetlands are semi-aquatic lands, flooded or saturated by water for varying periods of time during the 
growing season. Because of the presence of water, wetlands are characterized by water-loving plants, 
called hydrophytes, and periodically saturated or flooded soil known as hydric soil. 

Wetlands have got the ability of using naturally occurring bacteria to convert nitrate to gaseous nitro-
gen, which is harmless. At the same time, the projects can help to improve the conditions of nature. 

The project will use an engineering consultant to map the areas in the river valley being potential for 
wetlands and reduction of ochre. 

Jysk Farm Consulting will investigate in which of the appointed areas the landowners will be interested 
in making wetlands. It shall be illustrated how the landowners can benefit in income by changing parts 
of their land to wetlands. The Nature Agency will assist Jysk Farm Consulting in the effort to obtain fi-
nancial support for this project. 

 

Reduction of ochre 

In general the Danish rivers in the southwestern part of Jutland have a negative quality because of the 
drainage which has resulted in oxidation of pyrite which is deposited as ochre in the river with a nega-
tive effect on the spawning and rearing of salmon and sea trout fry. 

In Denmark in general the knowledge about ochre is poor but often the solution selected is to raise the 
water level  

The project shall determine if the ochre is a problem in this area and how a restoration can contribute 
to  

Where the river valley can be changed to wetlands the drainpipes can be cut of at the edge of the valley 
securing the ochre to be filtered in the plants before the water flow into the river.    

 

Climate change adaptation 

Knowledge about future water level in Varde River is very important for risk assessments and cost ef-
fective adaptation to climate change.  

 

The increased precipitation caused by global warming, will in Jutland lead to increased groundwater re-
charge, but not so great increase in the groundwater level, as in the more clayey soils. Periphery to 
Holme River is not fortified to any great extent, which means that the extreme of-currents are not as 
big as you see in streams receiving much more surface water from major cities. 
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It is possible that the increase in runoff in Holme River, as a result of climate change is not as large as 
in the rest of the country, but by disconnecting Holme Channel and Karlsgårde Lake to a greater or 
lesser extent, the delay of water will be less than previously. This may in itself have a significant impact 
in Varde, where the transfer of water from Ansager Channel and Karlsgårde Lake to Varde already has 
reduced the delay of the water. 

 
It is not expected to be possible to establish the same delay of the water in an extended Holme River 
and meadows in the river valley, which today is in Holme Channel and Karlsgårde Lake. The im-
portance of a larger runoff must be investigated with respect to both coming separate sewer in up 
stream urban communities, groundwater recharge and modified delay in Holme River and Karlsgårde 
Lake. 

 

Preliminary archaeological studies  

The project has to make preliminary archaeological studies because it is known that archaeological ex-
cavations can be rather expensive to a project. 

On forehand it is evaluated that the need will be limited because Holme River is still situated in its orig-
inal place as it has been for more than the last 100 years which is seen at the “Høje Målebordsblade 
1842-1899”. The river will be restored by removing material deposited in the river since 1920 when the 
Holme Channel was constructed to remove the water from Holme River. Therefor there is not ex-
pected to be sits of archaeological interest in this area. 

At the 2 points where there are roads crossing the river the physically conditions will change due to the 
extra water volume. New road bridges and the roads have to be constructed possible without taking in 
new land. It is proposed that a small amount is set aside to make preliminary archaeological studies. 

 

Studies  

As a part of the project it will be evaluated if there are special parts which can be of certain interest for 
study projects. Several are mentioned in this application. 

 

How to restore parts of the river in a sustainable way 

It is worth considering whether it would be possible to make a restoration of parts of Holme River 
without digging in the river. As the button line in the most of the river has a slope at approximately 1 
‰, it is not certain that there will be naturel erosion. 

Therefor it will be theoretical investigated if a project can make an artificial stronger stream by digging 
a lower part in the river to start erosion to transport deposited material. The material from the erosion 
can possibly be collected in a sand trap immediately downstream the particular sensitive area. 

If an extension of the river is made by natural or manual release of the deposited materials and vegeta-
tion, it is likely that nutrients and ocher will be released. The project has to describe if such a risk is po-
tential and it will have a negative effect on the water quality.   
 

If the river is too narrow there is a risk that the extra water volume may lead to a permanent flooding 
of the river riparian areas where water in a large cross-sectional area will move slowly towards the outlet 
without erosion creates a wider stream profile. In time there will be a risk of reed spreading in the per-
manent flood and completely masks the open water in Holme River. Reeds will not, under the circum-
stances could be kept down by cattle or sheep. It is therefore expected that the expansion of Holme 
River will be necessary in a yet unknown extent. 
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Annex 3: Maps and pictures of project 

Map of Holme River, Holme Channel and Hostrup Weir. 

By Hostrup Weir, the water from the Holme River is diverted to Holme Channel and further on 
to Karlsgårde Lake. Holme River runs west to Varde River at a point north of Karlsgårde Lake. 
Holme River is in its original meandering course. 
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At Hostrup weir where 95 % of the water is removed from Holme River. 

 

 

Holme River at Kærgårdsvej down the stream 

 

Holme Channel at Kærgårdsvej up the stream 
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Holme River at Liljebro road where the profile of the cross-section is changed because the river 
over time has been filled up by deposited material and vegetation. 
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Map of fish farms in Holme River 

Above the project area in Holme River there are 2 fish farms at Haltrup and Hesselho. The fish 
farm in Puglund is purchased by the Nature Agency to make passage in Holme River. 

If the fish farm in Puglund is purchased in order to make a passage at the weir the output will be 
an additional available part of 12 km of Holme River. 

 

 

 

At the map Haltrup fish farm is seen to be the first fish farm up the stream of the project area. 
Further up the stream Puglund fish farm is no longer a problem for the passage because the water 
is no longer dammed up at the wier.  
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Annex 4: . Budget for the project “Preliminary project - Restoration of Holme River” 

 -+ Work to be done by  Danish kr. 

Project managing Varde Municipality 50.000 

Survey of the water profiles in the 6,6 km long Holme Chan-
nel with 5 profiles per km (by boat)  

Consultant Engineer 40.000  

Preparation of 2 alternatives (full or partly removal of the 
Holme Channel) 

Consultant Engineer 120.000  

Acquisition of a laser scanned survey of the conditions of the 
ground 

Consultant Engineer 20.000  

Set up a model of the conditions of the ground and to calcu-
late the amount of soil which shall be removed 

Consultant Engineer 20.000  

Set up a hydraulic model (Mike 11) inclusive water surface cal-
culations  

Consultant Engineer 50.000  

Internal meetings (Varde Municipality – Consultant)  Consultant Engineer 15.000  

Meetings with land owners and the NGOs (3 meetings of 3 
hours with 2 consultants)  

Consultant Engineer 15.000  

The potential to make wetlands 

Evaluation of potential to make areas to wetland to reduce the 
content of nutrients and to reduce the drainage of ochre 

Consultant Engineer 30.000 

To contact land owners to discuss the interest and the willing-
ness to establish wetlands  

Jysk Landbrugs-
rådgivning 

40.000 

The potential to make Climate change efforts 

Calculate the ability of the system to store water, the result of 
separating the sewage system in higher placed minor urban 
communities, change in the level of ground water, study of the 
change in water surface level in Varde City. 

Consultant Engineer 100.000 

Nature survey of the river banks Varde Municipality  35.000 

Preliminary Archeological  investigations at the area of the 2 
bridges  

Museet for Varde by 
og omegn (Museum of 
Varde City and environs)  

50.000 

External audit   15.000 

Total costs  600.000 
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Annex 5: Estimated costs - Restoration of Holme River 

 

 Estimation March 2013  

(Earlier Estimation July 2012)  

Planning, supervision and con-
struction costs 

 

EIA report, project planning etc. 800.000 kr. 

Earlier estimated to be  1.000.000 kr.  

Project management 1.000.000 kr. 

Removal of Hostrup Weir and estab-
lishing of passage  

0 kr. 

The passage at Hostrup shall be restored. It is an ac-
tion in the national water planning which shall be ful-
filled in the period 2013-2015. 

It is expected that the action can be coordinated with 
EPA so there will be no costs for the project. 

Though with the project the expenses to estab-
lishing passage at Hostrup will rise significant. 

Extension of Holme River An Engineering Consultant has been asked to give a 
preliminary evaluation of the expenses of the project. 

It has been estimated that the construction work of 
Holme River can rise to 10-12 mio. kr. – not at least 
because of the poor carrying capacity of the banks 
along the river. 

Earlier it was estimated to 7.000.000 kr. 

Establishment of spawning grounds 1.200.000 

The extension of the road bridges at 
Liljebrovej and Kjaergaardsvej. 

4.000.000 

Esteemed by the Department of Roads in Varde 
Municipality assisted by a Consultant. 

Bridges to cross Holme Å for 
walking/biking (2 units) 

1.200.000 

Earlier it was estimated to be the price for 3 
bridges. 

Planning, projecting, supervision 
and expenses to contractor in to-

18.200.00-20.200.000 
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tal: A crucial parameter will be the ability to reuse the extra soil 
in the Channel, spread it on nearby farmland outside the pro-
ject etc.  

Survey and preliminary investigations 350.000  

Compensation for permanent  los of 
land 

850.000  

Compensation for the los of the abil-
ity to use the land while restoring the 
river  etc. 

650.000  

Correction of the registrations on the 
land 

250.000  

Connection of paths – The Coast to 
Coast path 

550.000  

Information of the public etc. 100.000  

Unforeseen Costs 1.300.000 

Total costs excl. VAT 22.250.000-24.250.000 

 

Earlier it was estimated that the project could be realized for approximately 20 mio. kr. 
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Annex 6: Project implementation plan  

  

Time Activity 

November 2013 Presentation of project, discussion of content, innovative sug-
gestions etc.    

Meeting managing group 

A meeting for 49 farmers and farm organization 

December 2013 Make a contract with engineering consultant 

December 2013 Make a workshop for all partners, organization; NGOs etc.   

December-March 2014 Survey of water profiles, laser scanned survey, analysis of 2 alterna-
tives, calculation, hydraulic model and meetings with landowners and 
NGO’s 

A meeting with interests related to water and nature 

Evaluation of making wetlands  

April 2014 Meeting managing group 

April 2014 Preliminary Archeological investigations 

Nature survey 

April-May 2014 Theoretical investigation on sustainable restoration 

May 2014 Meeting managing group. 

May-June 2014 Progress report to foundations 

 Summer holiday 

August-October 2014  Evaluation to make climate change effort 

October-November 2014 Meeting managing group. 

December 2014 The final reporting to foundations 

Final accounting of the project 

January-February 2015  External auditing 
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Annex 7:  Independent external experts. 

 

1. External expert  

Lars Bo Christensen, Chief of section, restoration of Nature 
Orbicon, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J. 

4019 5635 
lbch@orbicon.dk 

Lars participated in the project “Restoring of Varde River” as a Consultant for Ribe County and later 
the Nature Agency.  

(Alternative – Anne-Vibe Ryttergaard Jensen, Biologist 

 

2. External expert  

Ole Juul Pedersen, Biologist, restoration of streams and the Watercourse Act in general 

Johansson & Kalstrup A/S, Østervang 2, 6800 Varde 

Ole has been a Consultant for Varde Municipality for years. 

7522 4088 - 4095 8507 

ojp@j-k-as.dk 

(Alternative – Flemming Davidsen, Consulting Engineer) 

 

3. External expert  

Finn Sivebæk, Advisor on freshwater fisheries management 

DTU Aqua, National Institute of Aquatic Ressource, Advisor on freshwater fisheries management 

Section for Freshwater Fisheries Ecology, Technical University of Denmark, Vejlsøvej 39, 8600 Silke-
borg 

Phone +45 3588 3117 

Cellphone +45 2179 2195 

Email fs@aqua.dtu.dk 
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Annex 8: CV for project managers 

 

CV for Poul Sig Vadsholt, 021161-0077. 

 

Education 

M. Sc. in Environment, Aalborg University 1985-1990 

Degree in leadership (1994-1998) 

 

Job 

Engineer in Industrial Environment, Ribe County 1991-1992  

Chief of the Environmental Office, Varde Municipality 1992-2000 

Chief of Environmental Centre West I/S from 2000-2006 

Head of Environment Department Varde Municipality 2007-2013 

 

Other Assignments 

Coordinator of KIMO Denmark and head of the Danish secretariat since 2002 

The Technical representative for KIMO Denmark in the International board 

1. September 2012 appointed to the national body “Stormrådet” by the Danish Association of Munici-
palities. 

 

EU projects 

Participated (KIMO Denmark) in the project “Save the North Sea” from 2002-2004 with special focus 
on the Fishing for Litter Project and the Marine Awareness Course. 

Participated (Environmental Centre West I/S) in EU funded projects and latest been leading part of 
Varde Municipality in a 3 year project (2005-2008) “Ecological use of pig waste in peri-urban towns” 
building up the first full scale plant to fully reuse the pig waste in China. It was an EU project in the 
EU- ASIA PRO ECO II Programme. 

Participating (KIMO Denmark) in the MARLISCO project 2012-2015. 

Participating (Varde Municipality) in the 5 year DNMARK Project - Danish Nitrogen Mitigation 
Assesment, Research and know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production (Strategic Re-
search Alliance 2013-2017) 
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Restoration of streams and nature 

Restoration of Varde River east of Varde City by recreation of 4 meander at the river. The first big scale 
project in Ribe County.  

Project leader of restoration projects at Marie bæk, Skærbæk, Snorup bæk and others. 

Project leader of establishing a major amount of spawning grounds in Varde River system.  

Participating as the municipal part in the restoration projects at Frisvad Møllebæk and Varde River. 
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CV – Klaus Bertram Fries  

 

Education 

M. Sc. in Biology, Aarhus University 2000-2006 

Diploma in Management, Professionshøjskolen Metropol 2010-2012 

 

Job 

Head of Natur and Park Department,  Varde Municipality 2009–2013  

Biologist in Nature and Water systems, Haderslev Municipality 2007-2009 

Private part time company, assignments in nature and river monitoring 2008-2010 

Teacher at Aarhus University (definition of insects and watercourse invertebrates) 2007 

Field Assistant, Ribe County 2006 

 

 

Consultants 

Ole Juul Pedersen, Consultant Johansson & Kalstrup 

Flemming Davidsen, Consultant Johansson & Kalstrup 

Per Vinther Jensen, Specialist in water and law 

Anne Robenhagen Ravnshøj, Co-ordinator af Team Jysk Natur, Jysk Landbrugsrådgivning 

Lene B. Fransen, Museum inspector, Museet for Varde By og Omegn 

Nature: Niels Eg Poulsen, biologist, Varde Municipality 

 

Contact ”Frit Løb gruppen”  

Jørgen Kvist Jensen, representing the people behind "Frit løb gruppen”. 
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Budget 2014

Nye budgetønsker
Virk Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger

Ønsker til driftsbudgettet

Drift Vintervedligeholdelse 5.000.000    Jf. udvalgssag 21. maj 2013

Drift Vejvandsbidrag 710.000       710.000       Jf. udvalgssag 21. maj 2013 og Varde Forsyning A/S' 

investeringsplan. Vejbidrag 6 %.

Teknik og Miljø GIS 500.000       500.000       500.000       500.000       Budgettet er ikke reguleret siden kommunesammen-

lægningen. Licenspriser er steget siden. Dertil kommer en 

væsentlig udvikling på området, der genererer naturlige 

ønsker og krav fra brugerne samt øgede omkostninger til 

konsulentydelser.  Ca. 200.000  kr. årlige indtægter er 

desuden forsvundet pga Staten har frigivet alle kort.

Teknik og Miljø

Økonomiudv

Øgede bygherreforpligtelser på 

sikkerhedsområdet

500.000       500.000       En projektansættelse i 2 år for at opbygge kompetencer og 

systemer på området.

Plan og Byg Blå flag 15.000         Plan og Byg har en budgetpost til Blå Flag. Denne dækker 

dog ikke længere de løbende udgifter der er forbundet med 

at have Blå Flag.

Plan og Byg Kommunal medfinansiering af 

kystlivreddere

50.000         Jf. udvalgssag 21. maj 2013

Plan og Byg Drift af området ved Nysø 50.000         

Plan og Byg Areal mellem broerne 

Torvegade/Storegade 

(Havnepladsen)

150.000       
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Budget 2014

Nye budgetønsker
Virk Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger

Plan og Byg Naturpark Vesterhavet 250.000       I 2014 forventes naturparken at være certificeret og den 

skal overgå i en driftsfase med igangsætning af aktiviteter 

og inddragelse af aktører. Et forslag til budget vil kunne 

være at der afsættes 250.000 kr. til selve certificeringen og 

vedligehold af denne, opsætning af informationsmateriale 

om naturparken og publikationer i form af foldere og 

abstrakt af naturparkplanen. Ud af dette vil det kunne være 

nødvendigt med en mindre finansiel ramme til 

igangsætning og medfinansiering af aktiviteter i 

naturparken fx 200.000 kr.

Plan og Byg Udgifter til lokalplaner, landmåler 

m.v.

100.000       

Plan og Byg Varde Enge 600.000       Viderført fra ønsker til 20013

Plan og Byg Kystsikring ved Blåvand 700.000       700.000       700.000       Videreførelse af driftsaftale med Kystdirektoratet

Plan og Byg Fjernelse af farlige bunkers 100.000       

Samlede driftsønsker 8.025.000    2.410.000    1.200.000    1.200.000    

Ønsker til anlægsbudgettet

Drift Toiletfaciliteter ved Houstrup 

Strand? Mere permanent bygning

350.000       Jf. udvalgssag 16.04.13

Teknik og Miljø P-pladser ved Henne Strand 700.000       For 6 - 700.000 kr. kan der etableres 50 ekstra p-pladser

Teknik og Miljø Renovering af broer 3.900.000    3.900.000    3.900.000    3.900.000    Løbende vedligeholdelse af brokapitalen. Jf. udvalgssag maj 

2014. I alt 15,6 mio. kr. 

Teknik og Miljø Nyt værksted til minimurerne 100.000       500.000       500.000       Jf. udvalgssag 21. maj 2013

Teknik og Miljø Renovering af vejkant i Blåvand 2.650.000    Jf. udvalgssag 18.02.13

Side2 af 6



Budget 2014

Nye budgetønsker
Virk Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger

Teknik og Miljø Renovering gadelys / sekundær 

belysning

10.000.000  Efter renovering af gadelys, som forventes afsluttet i 2016, 

skal der ske renovering af sekundær belysning (stier, parker 

m.v.)

Teknik og Miljø Helleanlæg og hastighedsdæmpning 

Vesterhavsvej/Vesterled i Janderup

2.700.000    Overført fra 2013s 4-års planperiode. 

Teknik og Miljø Prioritering af cykelstiprojekter 5.200.000    10.000.000  10.000.000  10.000.000  Ved udgangen af 2013 med gennemførelsen af de planlagte 

cykelstier, vil der stadig være 10 cykelstiprojekter til ca. 30 

mio. kr. fra udvalgets prioritering i august 2012. Uden 

nærmere prioritering ønskes i størrelsesordenen 10 mio. kr. 

årligt. Dette specificeres efter en nærmere politisk 

prioritering af ønsker til cykelstier. Der er budgetteret 4,8 

mio. kr. i 2014.

Teknik og Miljø Tafiksikkerhed 2013, handleplan 1.000.000    1.000.000    1.000.000    1.000.000    Med 500.000 kr. i 2013 til trafiksikkerhed er der fra 2014 

stadig 22 relevante projekter, der til sammen koster 12,3 

mio. kr. Se separat regneark.

Teknik og Miljø Geokodning 400.000       Sammenhæng mellem det tekniske kort og BBR giver 

mulighed for bedre temaer, f.eks. Bygninger med stråtag til 

Beredskabet. Giver også mulighed for bedre beregnings- og 

skattegrundlag.
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Budget 2014

Nye budgetønsker
Virk Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger

Teknik og Miljø Omfartsvej Tistrup 23.000.000  I forbindelse med banestyrelsen nedlægning af 

jernbaneoverskæringer er der fra Tistrup Erhvervs- og 

Borgerforening samt udviklingsrådet fremkommet ønske 

om at gennemføre den omfartsvej, der er mulig fra 

Thyrasvej. Virksomheden Letbæk Plast har også udtrykt 

stort behov for en mere ffektiv måde at komme til deres 

virksomhed, hvilket indebærer en bedre overskæring af 

banen. En bro over banen koster ca 10.000.000. Resten går 

til vejanlæg. Der kan spares minimalt ved ikke at føre 

tilslutningen helt ud til Letbæk Plast på Hornevej. 

Plan og Byg Varde Torv 3.500.000    Ny belægning på parkeringsareal m.v.

Plan og Byg Oksbøl Bypark 400.000       Legepladsen i Oksbøl Bypark er nedtaget pga. alder, dårlig 

vedligeholdelse og farlig placering. En ny temalegeplads i 

parken vil rette generelt fokus på  legepladsudbuddet i 

Oksbøl, så aktiviteter på øvrige kommunale legepladser i 

Oksbøl vil kunne neddrosles = 250.000 kr. I forlængelse af 

de aktiviteter Varde Forsyning A/S har haft i området og et 

generelt behov for at rationalisere og forskønne byparken 

vil 150.000 kr. kunne bruges til en omstrukturering af 

Oksbøl Bypark.
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Budget 2014

Nye budgetønsker
Virk Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger

Plan og Byg Varde Midtby 5.000.000    Der afsættes 5 mio. kr. årligt til Varde Midtby inkl. 

byfornyelse. I 2014 forventes en del af midlerne anvendt på 

Varde Torv. Herudover forventes det at der over en 

årrække skal bruges midler til Havnepladsen, 

gennemførelse af initiativer der følger af arbejdet med 

”designmanualen”. Opnår Varde Kommune støtte til det 

ansøgte byfornyelsesprojekt , kan midlerne indgå som 

Varde Kommunes finansiering af dette. Hvis vi opnår støtte 

til byfornyelsesprojektet forventes det, at initiativer som 

bl.a. renovering af torvet, havnepladsen passager fra torvet 

til kulturpladsen mv. kan indgå heri.

Plan og Byg Pulje til publikumsfaciliteter i 

naturen

250.000       Pulje til etablering af f.eks. shelters, udsigtstårne og mindre 

stiforløb. Kan også anvendes til igangsætning af projekter i 

Naturparken.

Plan og Byg Områdefornyelser i mindre byer 1.000.000    Områdefornyelser i mindre byer, f.eks. Nymindegab

Teknik og Miljø Trafikafvikling og trafiksikkerhed i 

forbindelse med ny grusgrav i Kjelst

3.200.000    Der arbejdes på at udrede, hvor stor en del af 

omkostninger vedr. Kærgårdsvej, der kan pålægges 

råstofudvinderen. Ca. 1,2 mill vedr. trafiksikkerhed på 

Kjelstvej vurderes at skulle betales af kommunen.

Teknik og Miljø Digitale info-tavler og P-skilte 200.000       Forsøgsprojekt med digitale info og henvisningsskilte. I 

2013 færdiggøres trafikanalyse og P-analyse for Varde og 

Henne Strand. Her vil venetuelt vise sig behov for digitale P-

henvisninger. Desuden arbejdes med infotavler i byerne. 

Dette område kan trænge til et teknologisk løft.
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Budget 2014

Nye budgetønsker
Virk Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger

Teknik og Miljø Rørunderføring  af Ovnbøl Bæk ved 

jernbanedæmning

500.000       Stedet er oversvømmlesestruet, og der er tidligere 

forekommet oversvømmelser med vandskader ved 

ejendomme i Sig. Ved kraftig oversvømmelse kan der være 

risiko for, at banedæmningen bliver bagskyllet med risiko 

for dæmningsbrud og negative konsekvenser for 

jernbanedriften.

Teknik og Miljø Medfinansiering af diverse 

fondsdækkede projekter

? I forbindelse med f.eks den strategiske energiplan og 

klimatilpasningsplanen viser der sig ofte relevante 

projekter, som vi ikke kan deltage i, da vi ikke kan finde 

egenfinansieringen.  

Teknik og Miljø

Andet udvalg

Lægehus i Oksbøl. 2.000.000    Ønske om ombygning. Betales tilbage over huslejen

Samlede anlægsønsker 56.050.000 15.400.000 15.400.000 24.900.000 
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Regnskab 2012 med noter
Indenfor rammen Budget Disp. Forbrug Restbudget Note

03 Udvalget for Plan og Teknik 64.948.470 69.415.184 -4.466.714
Off. Toiletter 1.624.273 2.198.924 -574.651 1)
Gr. områder og naturpladser 10.686.212 12.314.320 -1.628.108 2)
Økonomiudvalg - Rådhuse 446.362 351.675 94.687
Børn og Undervisning 661.400 697.902 -36.502
Vedligehold vandløb incl. Naturpleje 6.082.504 5.465.075 617.429 3)
Nødhjælpsposter incl. olieforurening 202.122 144.400 57.722
Fælles formål 1.388.710 1.229.811 158.899
Maskinafdelingen 1.338.243 -279.225 1.617.468 4)
Ledelse og administration 2.274.748 1.601.675 673.073
Strategipuljen 425.000 0 425.000
Vejvedligeholdelse 18.975.121 22.263.264 -3.288.143 5)
Arbejde for fremmed regning -744.650 -331.843 -412.807 5)
Vejvandsbidrag 3.745.069 3.716.746 28.323
Driftsbygninger og pladser 796.045 1.106.508 -310.463 6)
Slidlag 17.047.311 18.935.952 -1.888.641 7)

Samlet budget afd. 501 indenfor 64.948.470 69.415.184 -4.466.714

Udenfor rammen

03 Udvalget for Plan og Teknik 8.847.244 13.906.547 -5.059.303
  Off. Toiletter 141.659 303.871 -162.212 8)
  Gr. områder og naturpladser 197.314 126.785 70.529 9)
  Strandrensning 1.357.570 1.175.458 182.112
  Fælles formål (Arb.skadeforsikringer) 8.848 8.848 0
  Driftsbygninger og pladser 325.961 722.867 -396.906 10)
  Vintertjeneste 6.815.892 11.568.718 -4.752.826 11)

Samlet budget afd. 501 udenfor 8.847.244 13.906.547 -5.059.303

Total i alt 73.795.714 83.321.731 -9.526.017

INDENFOR RAMMEN

Note  1) Forbruget på alm. vedligeholdelse af off. toiletter har været konstant. 
             I 2012 var der en omkostning på 824.436 kr. til etablering af betalingstoilletter.
             Udgiften indeholder også udgift til renovering og ekstra rengøring i sommerperioden.
             Da etableringen først  sker sidst på året, er der ikke indtægter i 2012.

Note  2) Merforbrug på 1.6 mio. kr. skyldes overført mindreforbrug på 0.3 mio. kr. fra 2011, 
             manglende udfakturering bl.a. til Team Natur og Park på 0,4 mio. kr. , samt 
             manglende besparelse i f.m. sparekataloget: Ikke indhentet besparelse på 0,4 mio. kr. 
             Disse forhold forklarer 1.1 mio. kr. 
             Minibyen har haft et merforbrug på 0,2 mio. kr. , hvilket bl.a. skyldes et indtægtstab
             på 140.000 kr.  Tambours Have har også haft færre besøgende i 2012.
       

Note  3) Vandløbsvedligeholdelsen er rimelig konstant og rammer med rimelighed budgettet.
             I 2012 blev der overført 750.000 kr. til oprensning af søer. Arbejdet er ikke færdig.

Dok. nr. 44168 29-05-2013 Hovedtal med noter



Note  4) Mindreforbruget skyldes udsættelse af planlagte maskinindkøb samt større  
             maskinindtægter. I 2013 vil indtægterne ligge meget tæt på budgettet, idet
             maskinpriser er reduceret og mindre mandskab til at betjene dem.

Note  5) Merforbruget skyldes sæsonudsving i forbindelse med vintertjenesten.
             Dette viser sig især på kontoen for vedligeholdelse af asfaltveje, som er overskredet
             med 1.7 mio. kr.,samt rabatter og vejafvanding som er overskredet med 1,5 mio. kr..
             Endvidere har serviceopgaver beløbet sig til ca. ½ mio. mere end budgetteret.
             Vejvandsbidrag?
             Underskuddet på arbejde for fremmed regning skyldes en nedgang i affræsninger.
             Indtjening 2011: 656.213 kr. og 2012: 307.969 kr. = en forskel på 348.244 kr.

Note  6) I forbindelse med sammenlægning af materielgårde har der været ekstra omkostninger.
              Disse er nedbragt jævnt over årene. Resultat 2010 = -952.231 kr.
              Resultat 2011 = -594.015 kr. . I 2013 forventes forbruget at svare til budgettet.

Note   7) Merforbruget skyldes uforudset funktionsudbud på 1.717.529 kr. fra Pankas

UDENFOR RAMMEN

Note 8)  Forbruget har de seneste år været større end budgettet. 
               I forbindelse med ændring til indenfor rammen justeres budgettet til det faktiske forbrug.

Note  9) Forbruget har de seneste år være mindre end budgettet.
               I forbindelse med ændring til indenfor rammen justeres budgettet til det faktiske forbrug.

Note 10) Forbruget har de seneste år været større end budgettet. 
              I forbindelse med ændring til indenfor rammen justeres forbruget til det faktiske.
              Herudover har der i 2011 været en større energirenovering, som nu vil få fuld effekt.

Note 11) Vintertjenesten er budgetteret for lavt. En almindelig dansk vinter koster ca. 12 mio.kr.
              Oversigt over de seneste års forbrug fremgår af dok. nr. 768173
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NOTAT

OM

DRIFTS ØKONOMISTYRING

1. Indledning og kommissorium

På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til 
at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen bestod af:

Bjarne Fly, driftschef og formand for arbejdsgruppen,

Ellen Margrethe Hansen, fagleder for Park,

Per Kierkegaard, fagleder for Veje,

Jørn Pedersen, Staben Økonomi,

Finn Lassen, Staben Plan, Kultur og Teknik,

Lars Tanghøj, Staben Plan, Kultur og Teknik.

Jytte Andersen, Drift, var sekretær for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har følgende kommissorium:

”På baggrund af underskud i 2011 og forventet underskud i 2012 nedsættes en arbejdsgruppe, som skal:

 Beskrive underskuddets årsager og sammensætning på områder (inden- og udenfor rammen) i 
henholdsvis 2011 og 2012

 Fremkomme med forslag til hvorledes et underskud kan undgås i 2013 i form af konkrete initiativer 
samt

 Fremkomme med forslag til en økonomistyring, der sikrer et bedre overblik over økonomien 
fremover.

Gruppen refererer til Bent Peter Larsen og afleverer til denne senest den 1. april.” 
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Arbejdsgruppen har holdt 4 møder. Dette notat er afrapporteringen af gruppens arbejde. Notatet er 
vedlagt bilag med opgørelser af og bemærkninger til underskuddets fordeling på områder i 2011 og 2012. 
Referater fra gruppens møder kan findes på sag nr. 13/1765.

2. Underskuddets sammensætning og årsager på områder (inden- og udenfor rammen) i 
henholdsvis 2011 og 2012

Drift havde i 2011 et samlet underskud på 1,8 mio. kr. – fremkommet ved et underskud indenfor rammen 
på 3,3 mio. kr. og et overskud udenfor rammen på 1,5 mio. kr. I 2012 voksede det samlede underskud til 
9,5 mio. kr. – fremkommet ved et underskud indenfor rammen på 4,5 mio. kr. samt et underskud udenfor 
rammen på 5 mio. kr. 

Underskud/overskud på områder fremgår af vedlagte bilag: Regnskab 2011 (dok. nr. 45620/13) og regnskab 
2012 (dok. nr. 44168/13).

Resultatet udenfor rammen er meget afhængigt af vinteren. Dels er det den største post på budgettet og 
dels er forbruget svingende i forhold til vinteren.

Inden for rammen er underskuddet vokset med 1,2 mio. kr. fra 2011 til 2012. Med til billedet hører også, at 
der i 2012 sket en ”kapitaltilførsel” på 2,6 mio. kr. fra indefrosne midler. Alt andet lige er der således i 2012 
sket en stigning af underskuddet med 3,8 mio. kr. 

To områder i 2012 kan betragtes som éngangsunderskud. Dvs. at disse underskud ret sikkert ikke opstår 
igen i 2013:

1) Underskuddet på slidlag på 1,9 mio. kr. skyldes en forhøjet udgift på ca. 1,7 mio. kr. i 2012 til 
funktionskontrakt for vejvedligeholdelse på 7 km vej (Varde – Næsbjerg). Kontrakten er fra 2002 og 
der er indtil 2012 årligt betalt ca. 30.000 kr. pr. år. I 2012 steg udgiften så – ifølge kontrakten – til 
ca. 1, 7 mio. kr. for så at falde til ca. 30.000 kr. igen i 2013. Denne ændring har vi overset i Drift og 
den var således ikke indregnet i planlægningen af slidlag. Vi er nu opmærksom på, at der i 2017 
igen sker en stigning til 350.000 kr.

2) Underskuddet på ”driftsbygninger og pladser” på 0,3 mio. kr. er en nedbringelse af underskud fra 
tidligere år. I 2011 var underskuddet på 0,6 mio. kr. I 2013 vil underskuddet være nedbragt til nul. 
Årsagen til underskuddet var en række omkostninger i forbindelse med sammenflytningen af 
materielgårde. Siden da er underskuddet jævnt nedbragt og vil være fjernet i 2013.

Ét område i 2012 er en éngangsinvestering i betalingssystem til toiletter. Det har betydet et underskud på 
toiletområdet på 0,6 mio. kr. i 2012. Dette underskud forventes nedbragt i 2013, da der vil komme 
indtægter på toiletbrug. Underskuddet forventes dog ikke fjernet helt allerede i 2013. 

To områder havde også underskud i 2011 og arbejdsgruppen har koncentreret indsatsen på disse to 
områder:

3) På grønne områder var der i 2012 et underskud på 1,6 mio. kr. Dvs. en stigning på 0,4 mio. kr. oveni 
2011 underskuddet. Stigningen i underskuddet skyldes hovedsagelig to ting. For det første har der i 
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2012 været færre bestillingsopgaver fra Team Natur/Park på ca. 0,4 mio. kr. For det andet har 
personalereduktioner i forbindelse med Sparekataloget ikke slået 100 % igennem i 2012 i form af 
flere vinterhjemsendelser. Det har betydet et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. De flere 
vinterhjemsendelser slår helt igennem i 2013, hvor underskuddet på Grønne områder forventes 
nedbragt til 0,6-0,8 mio. kr. (inkl. underskud fra tidligere år).

4) På vejvedligeholdelse var der i 2012 et underskud på 3,7 mio. kr. (inkl. ”arbejde for fremmed 
regning”, som skal ses i sammenhæng med vejvedligeholdelse). Det er umiddelbart en nedbringelse 
af underskuddet fra 2011 med 1,3 mio. kr. Med til billedet hører dog, at dette område blev tilført 
2,6 mio. kr. fra indefrosne midler. Så alt andet lige er det en stigning af underskuddet fra 2011 og til 
2012 på ca. 1,3 mio. kr. Underskuddet skyldes hovedsagelig to ting. For det første har der ikke på 
alle områder været en tilstrækkelig personaletilpasning til reduktionerne i Sparekataloget. For det 
andet har personalereduktioner i form af flere vinterhjemsendelser ikke slået 100 % igennem i 
2012. I 2013 forventes underskuddet nedbragt til ca. 2 mio. kr. (inkl. underskud fra tidligere år).

Ovenstående nedbringelser af underskuddet betyder, at forbruget i 2013 – på både de grønne områder og 
vejområdet – vil være mindre en det ordinære årsbudget. Dermed kan det ikke undgås, at det vil påvirke 
serviceniveauet i 2013, dvs. et lavere serviceniveau.

Generelt har problematikken med vinter- i forhold til sommersæson været drøftet i arbejdsgruppen. Kort 
sagt går det ud på, at vinterens forløb (hård eller mild vinter) får indflydelse på forbruget på Vej og Grønne 
områder, idet medarbejderne konteres ud på disse områder, hvis de ikke kører vintertjeneste. Dvs. at en 
mild vinter betyder større udgifter på vej og grønne områder og modsat. En del medarbejdere 
vinterhjemsendes i perioden november til marts. I efteråret 2012 blev der vinterhjemsendt 15 mere end de 
35, der de tidligere år har været vinterhjemsendt. Dermed nedsattes risikoen for merforbrug på veje og 
grønne områder. Men risikoen kan ikke fjernes helt. 

Teoretisk set kan der godt ske en mere præcis styring af økonomien inden for rammen. I så fald skulle der 
ske en ”adskillelse” af vinterområdet fra Vej/Grønne områder på den måde, at personalet enten er ansat til 
vintertjeneste eller kun ansat(i vinter perioden) til vej/grønne områder. På den måde kan konti inden for 
rammen styres mere præcist, men det vil betyde en mindre effektiv drift samlet set, idet der så ikke vil 
være en fleksibel anvendelse af medarbejderne. 

3. Gennemført initiativ til at undgå underskud i 2013 (og senere)

Drift har i februar igangsat en proces med henblik på at tilpasse personalekapaciteten til budgettet, 
herunder reducere det opsamlede underskud fra 2012. Initiativet har været behandlet i MED-udvalget den 
6. februar. Initiativet går konkret ud på at reducere personalet med 5½ fuldtidsstillinger, svarende til en 
omkostning på ca. 2,7 mio. kr. Det har været undersøgt, om reduktionen kan ske ved naturlig afgang.
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Resultatet af processen har været, at der er naturlig afgang – i forhold til 2012 – af ca. 4,5 fuldtidsstilling. 
Medarbejderne er allerede fratrådt og personalereduktionen får dermed fuld effekt i 2013. Disse stillinger 
vil ikke blive genbesat. Dertil kommer merarbejde til ca. 1 fuldtidsmedarbejder, idet Drift i perioden frem til 
30. april 2014 skal stå for rengøringen af toiletterne i distrikt Vest. 

4. Initiativer og forslag til økonomistyring, der sikrer bedre overblik over økonomien fremover

Drøftelserne i arbejdsgruppen har ført til følgende initiativer og forslag:

a) Forslag om fastsættelse af måltal for hvor meget regnskab må afvige fra budget. Arbejdsgruppen 
foreslår et måltal på +/- 2½ pct., svarende til en kroneafvigelse på +/- ca. 1,5 mio. kr. Der gøres 
opmærksom på, at der i aftalestyringen er mulighed for en afvigelse på +/- 5 pct. Dette forslag er 
altså en stramning af disse regler. 

b) Drift iværksætter en fremrykning af afklaringen af forventede indtægter i form af arbejder fra 
andre afdelinger/teams i Varde Kommune. Det betyder, at Drift vil kontakte diverse afdelinger 
(typisk Team Teknik og Team Natur/Park) her i foråret for at aftale evt. arbejder for resten af året. 
Det forventes så også, at disse afdelinger tager stilling til evt. køb hos Drift.

c) Budgetopfølgningen pr. 31/3 prioriteres højere. På det tidspunkt kender vi ”vinterforbruget” på 
veje/grønne områder og på i løbet af april måned tilrettes omkostningsniveauet til budgettet for 
resten af året. Der budgetteres på både timer og kroner (bruttobeløb) for hver måned. 

d) Omkostningsstyringen opprioriteres i form af mere detaljeret økonomi rapport (bilag, dok. nr. 
46506/13 vedlagt), brug af detaljeret regneark og mere brug af disponeringsregnskab. 

5. Øvrige indstillinger fra arbejdsgruppen 

Udover ovenstående forslag og initiativer, så fremsender arbejdsgruppen følgende oplæg/indstillinger:

e) Oplæg til fremtidigt vinterbudget (uden for rammen).  Det foreslås, at vinterbudgettet hæves fra de 
nuværende 6,5 mio. kr. til fremover at være på 11,5 mio. kr. Hvis vi tager et gennemsnit af de 
seneste 5 regnskabsår (2008-12), så er der et forbrug på 13 mio. kr. Det billigste år var 2008 med 
6,8 mio. kr., og det dyreste var 2010 med 23,7 mio. kr. Hvis disse to år holdes uden for 
beregningen, så var der et gennemsnitligt forbrug på 11,5 mio. kr. i de tre øvrige år. Et alternativ til 
en forhøjelse af budgettet kan være en sænkning af serviceniveauet. Eller en kombination af begge 
dele. I 2013 vil der også blive et merforbrug på vinterkontoen – dette forventes dækket af 
kommunekassen.

f) Oplæg til fremtidigt budget for vejvandsbidrag (uden for rammen). Der har været/er diskussion om 
hvilken procent der skal afregnes for vejvand efter. Hvis den nuværende  procent (6 pct.) 
bibeholdes, så vil udgiften i 2013 blive på 2.6 mio. kr. Dette beløb er fastsat ud fra 
investeringsplanens oplysninger om ca. 44 mio. kr. I så fald vil der mangle 0,7 mio. kr. (forslag) i 
forhold til budgettet på 1,9 mio. kr.
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g) Frigivelse af Drifts indefrosne midler. Det foreslås, at Drifts indefrosne midler på 1 mio. kr. frigives 
til medfinansiering af underskuddet i 2012. 

På arbejdsgruppens vegne

Bjarne Fly

Driftschef

Bilag: 

- Regnskab 2011
- Regnskab 2012
- Detaljeret økonomirapport



Bilag: 982.3. Regnskab 2011

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 45620/13



Regnskab 2011
Indenfor rammen Budget Disponeret Forbrug Restbudget

03 Udvalget for Plan og Teknik 65.382.006 68.761.835 -3.379.829
Off. Toiletter 1.843.800 1.339.797 504.003
Gr. områder og naturpladser 12.042.771 13.193.645 -1.150.874
Økonomiudvalg - Rådhuse 445.000 443.638 1.362
Børn og Undervisning 663.900 742.178 -78.278
Sundhed og Ældre 40.000 1.652 38.348
Vedligehold vandløb incl. Naturpleje 5.652.150 5.877.402 -225.252
Nødhjælpsposter 168.240 137.168 31.072
Fælles formål 1.354.694 768.865 585.829
Maskinafdelingen 1.641.530 -142.063 1.783.593
Ledelse og administration 1.939.519 1.607.431 332.088
Vejvedligeholdelse 20.408.450 25.380.616 -4.972.166
Vejvandsbidrag 2.803.280 2.254.380 548.900
Driftsbygninger og pladser 447.242 1.041.257 -594.015
Slidlag 15.931.430 16.115.869 -184.439

Samlet budget afd. 501 indenfor 65.382.006 68.761.835 -3.379.829

Udenfor rammen

03 Udvalget for Plan og Teknik 15.230.037 13.697.472 1.532.565
  Off. Toiletter 144.590 358.760 -214.170
  Gr. områder og naturpladser 185.270 115.075 70.195
  Strandrensning 1.675.740 867.777 807.963
  Fælles formål (Arb.skadeforsikringer) 17.480 18.519 -1.039
  Driftsbygninger og pladser 395.327 627.584 -232.257
  Vintertjeneste 12.811.630 11.709.757 1.101.873

Samlet budget afd. 501 udenfor 15.230.037 13.697.472 1.532.565

Total i alt 80.612.043 82.459.307 -1.847.264

Den 15. februar 2012

Dok. nr. 45620 29-05-2013 Hovedtal



Bilag: 983.1. Ændringskort fra LandSyd (udstykning)

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 60147/13





Bilag: 983.2. Konsekvensvurdering

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 64371/13



Natura 2000-konsekvensvurdering af eventuelt sommerhusbyggeri på 
nyudstykket ejendom beliggende Strandvejen 280, 6854 Henne

Størstedelen af den udstykkede, nye ejendom indgår i Natura 2000-område nr. 83, Blåbjerg Egekrat, 
Lyngbos Hede, og Hennegårds Klitter. Det medfører, at der skal foretages en konsekvensvurdering af det 
ansøgte projekts virkning på habitatområdet under hensyn til bevaringsmålsætningen for området. Natura 
2000-området på den udstykkede ejendom er i forbindelse med statens kortlægning af habitatnatur i 
Natura 2000-områder blevet kortlagt som den prioriterede naturtype 2140 ”*Klithede”, der indgår i 
udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det fremgår af den statslige Natura 2000-plan og af den 
kommunale Natura 2000-handleplan for området, at det overordnede mål for området er at sikre god-høj 
naturtilstand for områdets naturtyper med henblik på at opfylde habitatdirektivets krav om gunstig 
bevaringsstatus.  

Det fremgår desuden, at en af de væsentlige indsatser til opfyldelse af planen vil være, at forekomster af 
habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, skal sikres imod ødelæggelse. Endelig fremgår det, 
at en naturtypes bevaringsstatus er gunstig, når en række krav er opfyldt, - herunder at arealet med 
naturtypen er stabilt eller øges. 

En inddragelse af arealet til nyt sommerhusbyggeri vil derfor være i modstrid med det overordnede mål for 
området, og som følge heraf kan der i medfør af habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2 ikke lovligt meddeles 
dispensation fra skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 17). Tilsvarende fremgår det af side 3 i 
Vejledningen af 29. oktober 2010 til kommunerne om behandling af byggeansøgninger i internationale 
naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), at der i sådanne tilfælde heller ikke kan meddeles 
byggetilladelse.



Bilag: 983.3. Kortbilag i 1:4.000

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 70438/13
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Bilag: 984.1. PT den 20.12.2011

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 737488/12



Forespørgsel om køb af del af fællesareal i boligområde
Dok.nr.: 1042080 Sagsid.: 700399 Initialer: SVEH Åben sag

Sagsfremstilling
Fire grundejere i boligområdet ved Jupitervej i Alslev Nord har den 6. november 
2011 søgt om hver især at købe et areal mellem en sti og deres ejendomme.

Arealet ejes af kommunen og er en del af delområde III i lokalplan L 101. Ifølge 
lokalplanen skal arealet anvendes til friarealer fælles for området, legepladser, 
beplantning og lignende. 

Arealet er vist med rød skravering på kortbilag til sagsfremstillingen.

Af ansøgningen fremgår det, at beplantningen på arealet vokser vildt og ikke 
vedligeholdes. Derfor ønsker grundejerne at købe arealet, fjerne beplantningen og 
plan�te en hæk langs stien, så arealer bliver en del af deres haver.

Vedligeholdelsen af stiarealer og grønne områder påhviler ifølge lokalplanen 
grund��ejerforeningen, og udgiften betales af grundejerne over 
ejendomsskattebilletten. I 2011 koster det 96,- kr. pr. grund.

Grundejerne henvendte sig allerede i februar i år om køb af arealet. På dette 
tidspunkt oplyste forvaltningen, at man ikke administrativt kan anbefale salg af 
arealet, idet der har været lignende henvendelser fra andre udstykningsområder, 
og at det er praksis, at arealer udlagt i lokalplaner til friarealer for et områdes 
beboere, ikke sælges. Det skyldes, at beboerne har købt deres grund i forventning 
om, at sådanne arealer forbliver friarealer.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen køb af arealet med 
baggrund i, at arealet er udlagt til friarealer fælles for området, legepladser, 
beplantning og lignende.

Forvaltningen vurderer, at problemet for de fire grundejere bør løses ved at 
foreslå grundejerforeningen, at vedligeholdelsen af det pågældende areal 
forbedres, og at beplantningen udskiftes eller for eksempel erstattes af græs.

Retsgrundlag
Lokalplan L 101.

Økonomi
Ingen.

Høring
Ingen

Bilag:
Kortbilag (1042933)
Bekræftelse på ønske om køb.pdf (1037162)
Ang. tilkøb af grønt areal bag jupitervej 8, 10, 12 og 14. (1042976)



Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget

at ansøgningen ikke imødekommes med baggrund i, at arealet er udlagt til 
friarealer fælles for området, legepladser, beplantning og lignende, og

at ansøgerne henvises til at kontakte grundejerforeningen og foreslå, 
vedligeholdelsen af det pågældende areal forbedres, at beplantningen udskiftes 
eller for eksempel erstattes af græs.

Beslutning fra Udvalget for Plan og Teknik

Mødedato: 20. december 2011
Fraværende:

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Mødedato: 4. januar 2012
Fraværende:

Anbefalingen blev godkendt.



Bilag: 984.2. Ansøgning om lokalplansændring

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 591538/12



From:Tove Merete Wolff
To:Kristine Qvistgaard
Subject:VS: Ansøgning om lokalplansændring

Vil du oprette sag mv - måske kunne vi tale om sagen på næse møde med 
henblik på at finde en god løsning.
 
mvh
 
Tove

Fra: Susan Bjergbæk Olesen [mailto:susan.bjergbaek@gmail.com] 
Sendt: 5. marts 2012 11:29
Til: Tove Merete Wolff
Cc: kimkorsholm@mail.dk
Emne: Ansøgning om lokalplansændring

Hejsa.
 
Vi er fire grundejere i Alslev der ønsker at ansøge om en ændring af lokalplanen.
 
Vi bor henholdsvis Jupitervej 8, 10, 12 og 14.
 
Bag vores haver ligger et stykke jord beplantet med krat, som vi ønsker at købe og 
inddrage i vores haver. Jordstykket er cirka 6 meter gange 94 meter. Dette jordstykke er 
imidlertid udlagt som fællesjord, og derfor ønsker vi at få ændret lokalplanen, så 
jordstykket ikke længere er fællesjord, men en “jordtype” som vi kan få lov til at købe.
 
Jordstykket fremstår idag som uigennemtrængeligt krat, som dels forhindrer vores hække 
i at gro, og dels ikke er muligt at udnytte af nogen i grundejerforeningen.
 
Som skrevet ønsker vi at inddrage stykket i vores haver, og plante en ens hæk hele vejen 
ned.  Fordelene ved dette er, at kommunen/grundejerforeningen slipper for 
vedligeholdelse af dette stykke, og samtidig vil området fremstå langt pænere og mere 
ordentligt. 
 
Selv hvis stykket blev vedligeholdt, og omlagt til græsplæne, ville det ikke være et 
område som kunne benyttes som et fællesområde for grundejerforeningens medlemmer, 
til dette er området for småt.
 
Grundejerforeningen bakker op om vores ønske, da det naturligvis også vil være en fordel 
for dem at vi får lov til at købe stykket.
 



Jeg har vedhæftet to tegninger, som viser området som det er idag, og som det ville 
komme til at se ud. (Størrelsesforholdene er ikke korrekte, tegningerne skal blot vise 
ideen med projektet)
 
Derudover har jeg vedhæftet en række billeder af det pågældende område. Billederne er 
taget fra stien. 
 
Endvidere har jeg vedhæftet en underskrevet bekræftelse fra alle fire grundejere på 
ønsket om at købe jordstykket.
 
Med venlig hilsen
 
Susan Bjergbæk Olesen
Jupitervej 10, Alslev
6800 Varde
Tlf. 22554855





Bilag: 984.3. Notat

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 47749/13
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Dato 22.03.2013

Dok.nr. 47749/13

Sagsnr. 12/2913

Notat om sagsforløb

Ref. KRQV

Fire grundejere i boligområdet ved Jupitervej ansøgte i 2011 om hver især at købe et areal 
bestående af et plantebælte mellem en sti og deres ejendom, se figur 1. Det ansøgte areal er 
omfattet af Lokalplan 101 Alslev Nord.

Figur 1 Luftfoto der viser det ansøgte areal der støder op til haverne til ejendommene Jupitervej 8-12

Af ansøgningen fremgår det, at beplantningen på arealet vokser vildt og ikke vedligeholdt, se 
figur 2, hvilket er begrundelsen for de 4 grundejeres ønske om køb af arealet, og tillægge det 
deres nuværende grundstykke, se figur 3.

Figur 2 Foto af eksisterende plantebælte benævnt ”krat” og beliggende inden for fælles friareal
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Figur 3 Det areal, som de 4 grundejere ønsker at erhverve er benævnt med ”krat” 

Økonomiudvalget meddelte afslag begrundet i, at det er praksis, at arealer udlagt i lokalplaner 
til friarealer for et områdes beboere ikke sælges, idet beboere har købt deres grund i 
forventning om, at sådanne arealer forbliver friarealer. Der henvises til dok. 737488/12. 
Som følge af afslag fra Økonomiudvalget har der været afholdt et møde med deltagelse af de 4 
grundejere, grundejerforeningen, som støtter op omkring de 4 grundejeres ønske og 
kommunen, idet det er kommunen, der står for vedligeholdelse af de fælles friarealer inden for 
lokalplanområdet på vegne af grundejerforeningen. Med baggrund i mødet ansøger 
grundejerforeningen om at få udarbejdet en ny lokalplan, der muliggør, at det ansøgte areal 
bliver overført fra det fælles friareal til det eksisterende boligområde.

Forvaltningens vurdering
Det er blandt andet lokalplanens formål, at fastlægge mere detaljeret bestemmelser for hvilke 
arealer der må bebygges og hvilke arealer, der skal udlægges til fælles opholds- og friarealer. 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen giver mulighed for at justere beplantningen, og foreslår 
med henblik på vedligeholdelse af hegnet, at dele af buskbeplantningen fjernes og udtyndes, 
således at hækken i skel friholdes for beplantning, og at de solitære træer bevares.

Forvaltningen finder ikke, at der foreligger nye oplysninger i sagen, der giver anledning til at 
ændre tidligere truffet beslutning af økonomiudvalget.

Ansøger har fået oplyst, at der er ventetid på behandling af sager i afdelingen, hvilket skyldes 
arbejdet med udarbejdelse af ny kommuneplan, hvilket ansøger har været indforstået med. 
Ansøger er ligeledes orienteret om, at sagen bliver forelagt til politisk behandling den 17. maj 
2013.
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From:Ane Volf
To:npbb npbb
Subject:VS: Partshøring J.nr 01.02.05 - Åbrinken 10, Varde

 

 

Fra: Ejgil Knudsen [mailto:ejgilknudsen@mail.dk] 
Sendt: 15. april 2013 19:44
Til: Ane Volf
Emne: Partshøring J.nr 01.02.05 - Åbrinken 10, Varde

 

Hej,

 

Vedr. Sagsnummer 13/717

 

Vedhæftet indsigelse i forhold til ansøgning om opsætning af solceller på taget af Åbrinken 10, Varde.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bente & Ejgil Knudsen

Åbrinken 48, Varde



Varde Kommune

Plan og Byg

Toften 2

6818 Årre

Varde L5.4.2O!3

Hermed indgives indsigelse mod ønsket om tilladelse til opsætning af solceller på taget af ovennævnte

ejendom. Subsidiært kan vi kun acceptere opsætning af solceller i rød farve.

Med etablering af Åbrinken ønskede Varde Kommune at skabe en karakteristisk bebyggelse med specifikke

krav til bl.a. taghældning og tagbeklæding. Herunder bemærkes især lokalplanens 57, der fastslår, at

hustage skal beklædes med røde teglsten, der ikke må vaere glaserede eller skinnende. Disse krav er

restriktivt fulgt og har givet kvarteret et unikt særpræg, som vi fortsat ønsker at værne om'

Lokalplanen inspirerer til at der bygges miljørigtigt og solenergi er en energiform, som vi kan bakke op om.

Som alternative løsninger, kan vi foreslå fællesanlaeg i et eller flere af områdets grønne arealer - eller

opsætning af solceller i en del af områdets læbælter. Derudover vil vi påpege, at der i øjeblikket forskes

meget i solenergi. lndenfor for få år forventes der at være udviklet tagsten med indbyggede solceller,

ligesom der forskes i at vinduesruder kan opfange solenergi'

De her nævnte alternative løsningsforslag vil sikre udnyttelse af vedvarende energi, uden at området

skæmmes.

Såfremt Kommunen vælger ikke at følge vor indsigelse mod opsætningen af solceller, vil vi opfordre til, at

der kun gives tilladelse forudsat, der opsættes celler i rød farve. Tilladelse til sorte solceller ovenpå tag, der

kun må være i rØdfarve, giver ingen mening.

Bente & Ejgil Knudsen

Åbrinken 48, 6800 Varde

Tlf .:40362992

Journalnummer 01.02.05 - Sagsnummer !31717
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From:Charlotte Thaisen Hansen
To:Ane Volf
Subject:Ang. journalnr. 01.02.05

Jeg indgiver hermed indsigelse mod Åbrinken 10s ansøgning om solceller. Da der i følge 
lokalplanen skal være røde tage på Åbrinken, synes jeg ikke at sorte solceller passer ind i 
vores kvarter. Derimod foreslår jeg at Åbrinken 10 kan investere i røde solceller da de 
ville falde i med resten af tagene på vejen. 
Mvh. Charlotte Thaisen Hansen
Åbrinken 36. 
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From:Henrik Amtoft
To:Ane Volf
Subject:Journal nr 01.02.05

Høring vedr. solcelleanlæg på Åbrinken, Varde
 
Undertegnede er imod tilladelse til opsætning af solceller på Åbrinken, da jeg mener det 
vil forringe det æstetiske indtryk man får når man kommer til området, med heraf 
følgende devaluering af huspriserne tilfølge.
 
Med Venlig Hilsen/Best Regards
Henrik Amtoft
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From:Ole Petersen
To:Ane Volf
Subject:j. nr. 01.02.05 sags nr. 13/717

Vedr. partshøring

 

Vi på Åbrinken nr. 44 er modstander af opsætning af solceller på taget af ejendommen Åbrinken 10, Varde. Det 
begrunder vi med at vi på Åbrinken er pålagt beklædning af teglrød farve, kan man nu opsætte solceller som 
ofte er sorte er der jo ikke nogen mening i at tagene skal være teglrøde, det vil ødelægge hele området, da det 
ikke vil se pænt ud. Konklutionen er nej tak.  

 

Med venlig hilsen

 

Bente og Ole Petersen

Åbrinken 44

6800 Varde
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VEJLEDNING                      LOKALPLAN 05.01.L03 

 
 
 
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 offentliggjorte 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 suppleret 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 tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. 
 
Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er 
opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærk"
ninger står i venstre spalte.  
 
 
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 planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv væl"
ger at ændre forholdene i området. 
 
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. 
 
 
 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan udstykkes 3 nye sommerhusgrunde ved Nordslugen 
i Blåvand og samtidig  bevare eksisterende klitter og gennemgående landskabsstrøg. 
 
Der er foretaget mindre tilretninger til lokalplanen i forhold til det offentliggjorte planforslag. Så"
ledes er der i afsnittet Facadematerialer og –farver tilføjet jordfarver og indarbejdet farvekoder. 
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Lokalplanområdets afgrænsning er vist med rød linie. 
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FORMÅL OG BAGGRUND 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed 
for udstykning af yderligere 3 sommerhusgrunde 
fra ejendommen matr.nr.31al Vandflod By, Oks"
by, samt sikre og  bevarer de eksisterende klitter 
og gennemgående landskabsstrøg og sikrer lys 
og luft i området. Derudover er formålet at sikre 
at byggeriet i omfang og placering indpasses i 
landskabet og tilpasses den overordnede dispo"
nering af det tilgrænsende sommerhusområde.  
 
I 70’erne skete der en større planlægning i om"
rådet. Der blev udarbejdet en udstykningsplan 
for sommerhusområdet, samt en deklaration 
med bestemmelser for området svarende til en 
lokalplan. Udstykningen skete fra ejendommen, 
der nu ønskes planlagt for, og som udgør rest"
ejendommen.  Deklaration tog ikke nærmere 
stilling til restejendommen, hvilket er baggrun"
den for tilvejebringelse af det planmæssige 
grundlag for etablering af fritliggende sommer"
husbebyggelse i området. 
 
 
OMRÅDETS BELIGGENHED 

Lokalplanområdet ligger i et sommerhusområde 
i Blåvand og omfatter ejendommen matr.nr. 31al 
Vandflod By, Oksby, som udgør et areal på ca. 2 
ha. Området grænser mod alle sider op til et 
eksisterende sommerhusområde, Langs den 
nordlige afgrænsning ligger den private fællesvej 
Nordslugen, hvorfra lokalplanområdet vejbetje"
nes. 
 

 
De tilgrænsende sommerhuse er fint indpasset i landskabet.  

 
Vejen Nordslugen er beliggende langs den nordlige af�

grænsning. 
 

EKSISTERENDE FORHOLD 

 
Lokalplanområdet  
Inden for lokalplanområdet blev der i 50’erne 
opført et sommerhus, 4 anneksbygninger og en 
garagebygning i tilknytning hertil. Sommerhuset 
ligger mod nord op til skovbevoksning af fyrre"
træer, som er central i området. I den 
syd/sydøstlige del af området rejser der sig et 
klitlandskab med op til 4 m høje klitter. Anneks"
bygningerne ligger ved klitfoden. I området er 
der nogle gennemgående landskabsstrøg be"
stående af åbne flade hede arealer. Mod syd er 
en mindre del af ejendommen registreret som 
mose. Der er således ingen synlig afgrænsning 
af lokalplanområdet.  
 

 
Det eksisterende sommerhus er opført i 50'erne. 
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De eksisterende anneksbygninger ligger ved klitfoden. 

 

 
De gennemgående landskabsstrøg er åbne hede arealer. 

 
 
LOKALPLANENS INDHOLD 

Med lokalplanen er der mulighed for at opføre 
op til 4 sommerhuse inden for området inklusiv 
det eksisterende sommerhus. Sommerhusene 
skal ligge inden for fastlagte byggefelter belig"
gende på grunde på minimum 2000 m2. Bygge"
felterne placeres så landskabsstrøgene og klit"
terne bevares, og er forholdsvise små for ikke at 
få spredt bebyggelse i området. Der udlægges 
et byggefelt om det eksisterende sommerhus.  
 
Byggefelterne orienteres, så de har samme ret"
ning som de tilgrænsende sommerhusgrunde, 
for at området skal opfattes som en helhed. Det 
enkelte sommerhus må maksimum være 150 
m2, dog må det eksisterende sommerhus udvi"
des til maksimum 200 m2. Derudover må der 
inden for det enkelte byggefelt opføres én car"
port og et udhus i direkte tilknytning til det enkel"
te sommerhus. De eksisterende anneksbygnin"
ger og garagebygning kan forblive, men må ikke 
genopføres. 
 
 
Ny bebyggelse skal opføres så det ikke virker 
dominerende i området med hensyn til højde, 
materialer og farvevalg. På den baggrund må 

bebyggelse kun opføres i en højde på 5 m i én 
etage med saddeltag. Tage skal fremstå med 
græstørv eller sort tagpap. Facader skal fremstå 
med beklædning i ubehandlet træsort, som med 
tiden får en sølvgrå farve, eller udføres i malet 
træbeklædning i jordfarver, sort eller mørkeblå. 
Carporte og udhuse skal opføres i samme farver 
og materialer som sommerhuset, for at skabe et 
roligt udtryk. 
 
De gennemgående landskabsstrøg med videre. 
skal være fællesareal for alle fremtidige ejen"
domme inden for lokalplanområdet. Der er mu"
lighed for, at arealet også kan fungere som fæl"
lesareal for grundejerforeningen af de tilgræn"
sende sommerhuse.  
 
Arealerne skal henligge som uberørt natur, lige"
som de ubebyggede arealer på de tilstødende 
fællesarealer i området skal henligge uberørt. 
Dermed bevares fornemmelsen af et åbent 
sammenhængende landskabsstrøg i forbindelse 
med de tilstødende områder mod nordøst og 
sydvest.  
 
For i størst mulig grad at bevare de landskabeli"
ge kvaliteter i form af klitter og åbne gennemgå"
ende landskabsstrøg fastlægges der brugsarea"
ler om de enkelte byggefelter. Af samme årsag 
må der ikke etableres solceller hverken på byg"
ning eller terræn, anlægges haver, plantes træer 
og hække eller hegnes i området. 
 
Den eksisterende interne vej i området må flyt"
tes længere mod nordvest, men skal holde sig i 
en afstand på min 5 m fra det registrerede mo"
seareal.  
 
 
FORHOLD TIL ANDRE PLANER 

Lokalplan 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af eksisteren"
de lokalplaner. 
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Kommuneplan 

 
Kommuneplan 2010�2022, Varde Kommune 

 
Rammebestemmelser 
Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelser"
ne for enkeltområde 05.01.S01 i ”Kommuneplan 
2010"2022”, Varde Kommune.  
 
Områdets anvendelse er fastlagt som: 
Sommerhusområde i Kystnærhedszone i form af 
bebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage, 
bygningshøjde 6,5 m, og bebyggelsesprocent på 
15 .  
 
Denne lokalplan er i overensstemmelse med 
kommuneplanens hovedstruktur og kommune"
planrammerne inden for enkeltområde 
05.01.S01.  
 
Bebyggelsens maksimumshøjde begrænses fra 
kommuneplanrammens 6,5 m ned til 5 m med 
henblik på  hensynet til landskabet. 
 

 
 

Kort: Udsnit af kommuneplanens rammekort 

 

 
Drikkevandsinteresser  
Lokalplanområdet ligger inden for et område 
med begrænsede drikkevandsinteresser. 
 
Den begrænsede mulighed, som lokalplanen 
giver for bebyggelse, vurderes ikke at påvirke 
områdets drikkevandsinteresser. 
 
Værdifulde geologiske områder 
Lokalplanområdet er, som en stor del af det 
øvrige sommerhusområde i Blåvand, udpeget 
som værdifuldt geologisk område – Blåvands 
Huk " Horns Rev. 
 
Af Kommuneplanen fremgår det at ”Horns rev � 
Blåvands Huk området har stor forskningsmæs�
sig interesse, der både knytter sig til den kom�
plekse sedimentdynamik på revet, men også til 
revets og hukkets betydning for og indvirkning 
på kystdynamikken umiddelbart nord og syd for 
lokaliteten.”  
 
Med lokalplanen ændres der ikke på områdets 
karakter som sommerhusområde og planen 
vurderes ikke at påvirke det udpegede område. 
 
Kulturmiljøer 
Lokalplanområdet ligger inden for et udpeget 
kulturmiljø – Blåvandshuk. Målet med udpegnin"
gen er, at Blåvandshuk skal beholde sin karakter 
med Blåvand Fyr og tilhørende bygningskom"
pleks, Blåvand Radio, Blåvand Redningsstation 
og Strandfogedgården. Den begrænsede mulig"
hed, som lokalplanen giver for bebyggelse i det 
eksisterende sommerhusområde, vurderes ikke 
at påvirke det udpegede kulturmiljø.  
 
Lokalplanen er overensstemmelse med Kom"
muneplan 2010"2022. 
 
Vandforsyningsplan 
Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområ"
det for Oxby Ho Vandværk. 
 
Varmeforsyningsplan 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommunal 
varmeforsyning og skal deraf varmeforsynes 
individuelt. 
 
Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmean"
læg, hvis anlægget benytter IPA"sprit eller min"
dre forurenende kølemidler. 
 
Der kan ikke meddeles tilladelse til solcellean"
læg hverken på bygning eller i terræn inden for 
lokalplanområdet. 
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Spildevandsplan 
Området er ikke omfattet af Varde Kommunes 
spildevandsplan. Spildevand skal håndteres i 
individuelle spildevandsanlæg, der etableres 
som minirensningsanlæg eller samletank. 
 
Der må ikke etableres nedsivningsanlæg i form 
af mile på grund af landskabelige hensyn. 
 
FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 

Miljøvurdering 
Der er foretaget en screening efter lov om miljø"
vurdering af planer og programmer for at se, om 
der er behov for at foretage en miljøvurdering. 
 
Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen 
ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at 
der ikke er behov for en nærmere undersøgelse 
af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, 
at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. § 
3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer.  
 
I screeningen blev der fokuseret særlig på på"
virkningen af de landskabelige kvaliteter og be"
byggelsens indpasning i området. 
 
Screeningen påviste, at der i lokalplanen er ta"
get højde for, at bebyggelsen indpasses i land"
skabet og de gennemgående landskabsstrøg 
bevares, så området bevarer sin karakter. 
 
Der er udarbejdet en Natura 2000 konsekvens"
vurdering for det samlede projekt, som er ved"
hæftet miljøscreeningen. 
 
Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt 
notat, der kan ses på Varde Kommunes hjem"
meside: www.vardekommune.dk 
 
Internationalt naturbeskyttelsesområde – Na9
tura 2000 
 
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og admini"
stration af internationale naturbeskyttelsesområ"
der samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgø"
relse 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 ud"
bredelsesområde for de dyrearter, der er opta"
get i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive 
beskadiget eller ødelagt, eller  
at de plantearter, som er optaget i habitatdi"
rektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan 
blive ødelagt. 

 
Lokalplanområdet ligger ca. 200 m fra den sydli"
ge grænse af Natura 2000 område N84 (Kalle"
mærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kær"
gård Plantage), der omfatter habitatområde H73, 
samt fuglebeskyttelsesområde F50 og F56.  
 
Der er udarbejdet en Natura 2000 konsekvens"
vurdering for det samlede projekt. Heri vurderes 
projektets påvirkninger af Natura 2000"området 
og af en række særligt strengt beskyttede arter " 
de såkaldte bilag IV"arter.  
 
Det vurderes på den baggrund, at den påtænkte 
udstykning vil kunne gennemføres uden negativ 
påvirkning af naturtyper og arter i de tilstødende 
internationale naturbeskyttelsesområder, og 
uden at forringe yngle" og rasteområder for bilag 
IV arter. 
 
Området med klitter på den østlige del af ejen"
dommen bør ikke berøres af udstykningen, idet 
området opfylder betingelserne for at være po"
tentielt yngle" og rasteområde for markfirben. 
 
Kystloven 
Kystnærhedszonen 

Lokalplanområdet ligger ca. 800 m fra kysten 
inden for kystnærhedszonen, bag eksisterende 
sommerhusbebyggelse. Med lokalplanens be"
stemmelser kan ny bebyggelse kun opføres i en 
højde af 5 m og vil ikke kunne ses fra kysten 
eller påvirke kystlandskabet. På den baggrund 
er det vurderet, at ny bebyggelse ikke vil være til 
hinder for realisering af planen. 
 
 
Naturbeskyttelsesloven 
En mindre del af lokalplanområdet er registreret 
som mose, der er beskyttet af Naturbeskyttel"
seslovens § 3. Ændringer af tilstanden på mo"
searealer forudsætter dispensation fra naturbe"
skyttelseslovens § 3, og kan meddeles af Varde 
Kommune 
 
Lokalplanens realisering ændrer ikke på forhol"
dene i og omkring engarealet. 
 
Jordforureningsloven 
Hele området har henlagt som uberørt natur, og 
der er ingen oplysninger om jordforurening i 
området. 

Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav 
om analyser ved jordflytninger, jævnfør. jordforu"
reningslovens § 50 og 50a. 
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Hvis der i forbindelse med bygge" og anlægsar"
bejde konstateres tegn på jordforurening, skal 
arbejdet standses og kommunens tekniske for"
valtning underrettes. Regionsrådet vurderer, om 
der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. 
Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og 
Jordforureningslovens § 71. 
 
Museumsloven 
I forbindelse med jordarbejder, for eksempel ved 
bygge" og anlægsarbejder, kan der dukke spor 
af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet 
ifølge museumsloven skal stoppes og fundet 
anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 
statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske 
museum, der derefter træffer beslutning om det 
videre forløb, jf. § 27, stk. 2 og 3 i museumslo"
ven.  
 
Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges 
undersøgt for bygherrens regning. Med henblik 
på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og 
uforudsete udgifter, er der mulighed for at få 
foretaget en forundersøgelse, inden anlægsar"
bejdet i gangsættes.  
 
I henhold til museumsloven skal Varde Museum 
foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i 
forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de 
bliver anmodet herom forud for større bygge" og 
anlægsarbejder. 
 
Varde Museum fremkommer efter den arkival"
ske kontrol og evt. en mindre forundersøgelse 
med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle an"
lægs" og byggearbejder indebærer risiko for 
ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om 
det vil være nødvendigt at gennemføre arkæo"
logiske undersøgelser, inden anlægs" eller byg"
gearbejdet gennemføres. 
 
Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de 
arkæologiske undersøgelser kan rettes til Ar"
kæologisk Afdeling på Museet for Varde By og 
Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf. 75 22 08 77, 
eller pr. mail vam@vardemuseum.dk. 
 
Lov om postbefordring 
Ifølge § 11, stk. 2 i bekendtgørelse om lov om 
postvirksomhed og postbefordring skal der ved 
udstykning af fritidshusområder afsættes et pas"
sende areal til opstilling af centralt placerede 
brevkasseanlæg. Det påhviler ansøger af ud"
stykningen, at tilvejebringe det fornødne areal 
samt at etablere brevkasseanlægget.  
 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 
END VARDE KOMMUNE 

Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter ikke 
tilladelser eller dispensationer fra andre myndig"
heder end Varde Kommune. 
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SERVITUTTER 

For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. 
Heraf har en betydning i forhold til områdets 
disponering mv., da den fastlægger visse bin"
dinger. Denne er: 
 
Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning 
mv, grundejerforening mv. af 29.08.1973 9 
13524950 
 
Deklarationen vedrører lokalplanområdet samt 
det tilgrænsende sommerhusområde mod syd, 
øst og vest. Deklarationen har bestemmelser for 
området svarende til en lokalplan. Deklarationen 
tager dog ikke nærmere stilling til bebyggelsens 
omfang og placering indenfor lokalplanområdet, 
da denne er restejendommen hvorfra udstyknin"
gen er sket.  
 
Varde Kommune er påtaleberettiget og ved en"
delig vedtagelse af nærværende lokalplan afly"
ses deklarationen inden for nærværende lokal"
plans områdeafgrænsning.  
 
Derudover kan der være tinglyst andre deklara"
tioner der har betydning for den enkelte grund"
ejer. 
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LOKALPLAN 05.01.L03 9 SOMMERHUSBEBYGGELSE VED NORDSLUGEN I BLÅVAND 

   
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. 
september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for 
det i pkt. 2 nævnte område. 

   
1. LOKALPLANENS FORMÅL 

   
  1.01 
  Lokalplanen har til formål: 

 
at sikre mulighed for udstykning og ny sommerhusbebyggelse i 
området, 
at sikre at eksisterende klitter og gennemgående landskabsstrøg 
bliver bevaret, 
at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering og omfang 
samt  
at fastlægge bestemmelser for områdets ubebyggede arealer, så 
landskabets karakter fastholdes og påvirkes mindst muligt. 
 

   
2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 

 
  2.01 
  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matri"

kel nr. 31 al Vandflod By, Oksby samt alle matrikler der efterføl"
gende udstykkes af nævnte matrikel. 

   
  2.02 
  Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan fastholdes områdets 

status som sommerhusområde. 
   
3. OMRÅDETS ANVENDELSE 

 
  3.01  
  Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til sommerhusbe"

byggelse og ubebygget fællesareal/landskabsstrøg, som vist på 
kortbilag 2 
 
Delområde I udlægges til fritliggende sommerhuse og fællesvej 
Nordslugen som vist på kortbilag 3. 
Delområde II udlægges til ubebygget fællesareal/landskabsstrøg 
og adgangsvej A"A som vist på kortbilag 3 

   
4. UDSTYKNING 

   
  4.01 
  Udstykning kan ske i overensstemmelse med lokalplanens prin"

cipper , som vist i princippet på kortbilag 3. 
  
  4.02  

Ved udstykning til sommerhusbebyggelse må ingen grund udstyk"
kes med en størrelse mindre end 2000 m2.  
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5. VEJE, STIER OG PARKERING 

 
  5.01  
  Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Nordslugen. Vejbetjenin"

gen af lokalplanområdet skal ske som vist i princippet på kortbilag 
3. 
 

  5.02 
  Inden for delområde udlægges veje, som private fællesveje. Der 

udlægges en 4 m bred fordelingsvej A"A i princippet som vist på 
kortbilag 3. 
 
Projekter for vejanlæg skal forud godkendes af Varde Kommune 
efter lov om private fællesveje. Overfladebelægningerne kan være 
stabilgrus, stenmel eller lignende. 
 

  5.03  
  Veje og parkeringsarealer skal anlægges i en enkel karakter som 

kørespor eller belagt med stabilgrus eller stenmel. 
 

  5.04  
  Der må kun opsættes belysning inden for brugsarealet. Se § 8.05 

 
Der må ikke opsættes belysning langs veje, adgangsveje til de 
enkelte parceller og stier uden for brugsarealet. 
 

  5.05 
  Ved nybyggeri skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 

sommerhus. 
 
Parkering skal ske indenfor brugsarealer og byggefelter.  

   
6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

   
  6.01 
  Bebyggelse skal placeres indenfor de 4 byggefelter i delområde I, 

som vist i princippet på kortbilag 2. 
 

  6.02 
  Bebyggelsen skal placeres parallelt med byggefeltets afgræns"

ning. 
 

  6.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I delområde I må der inden for: 
• byggefelt 1 opføres et sommerhus på maksimum 200 m2. 

De eksisterende anneksbygninger kan ikke genopføres. 
• byggefelterne 2"4 opføres et sommerhus på maksimum 

150 m2 i hver enkelt byggefelt. 
 
Derudover må der inden for det enkelte byggefelt kun opføres én 
carport og et udhus, med et samlet areal på maksimum 50 m2, og 
en overdækket terrasse på 10 m2 i direkte tilknytning til det enkelte 
sommerhus.  
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  6.04 
*Skorstene, antenner og lignende 
er ikke omfattet. 

 Bygninger må opføres i højst 1 etage med maksimum højde på 5 
m over eksisterende terræn.* 
 

   
7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

   
  7.01 Facadematerialer og 9farver 
**NCS står for ”Natural Color 
System. De to første cifre i NCS�
koden angiver procentdelen af 
sort, mens de næste to cifre angi�
ver procentdelen af kuløren. Kulø�
ren angives som de fire grundfar�
ver Y (gul), R (rød), B (blå) og G 
(grøn). De to cifre mellem bogsta�
verne angiver procentdelen af den 
sidstnævnte grundfarve (det sidste 
bogstav). 
 
 
***Tolerance +/� 10% beregnes 
som: 
� +/� 10% afvigelse på mæng�

den af henholdsvis sort og ku�
lør, samt 

� +/� 10% afvigelse på mæng�
den af den mindste kulør. 

 

  Bebyggelsen skal fremstå med facader i træ som ubehandlet eg, 
sort malet træbeklædning eller i farver der fremstår i en af neden"
stående jordfarver defineret som NCS"koder** +/" 10 % toleran"
ce***. 
 
� Intervallet Y til Y50R og –R80B til –G90Y, hvor andelen af sort 

skal udgøre mindst 40 %. 
 
Udhus og carport skal udføres i samme materialer og farver som 
beboelsesbygningen.  
 

  7.02 Tagform 
  Tage skal udføres som saddeltage med en hældning på maksi"

mum 30 grader.  
 
Carporte og udhuse skal enten have samme taghældning som 
beboelsesbygningen eller udføres med flade tage. 
 

  7.03 Tagmaterialer 
  Tage skal fremstå med græstørv eller sort listetækket tagpap. 

Flade tage må udføres med sort tagpap uden listetækning. 
 

  7.04 Materialer for døre, vinduer, porte, tagrender mv. 
  Vinduer og døre skal udføres i træ eller træ/alu, og må have sam"

me farver som nævnt i pkt. 7.01.  
 
Der må ikke isættes tonede eller buede ruder, og vinduer må ikke 
til klæbes eller blændes.  
 

  7.05 Parabolantenner og skilte 
  Parabolantenner og andre antenner må ikke kunne ses fra offent"

lig vej. Der skal ved placering, størrelse og farvevalg tages hensyn 
til omgivelserne således, at parabolantennerne skæmmer mindst 
muligt. Parabolantenner må maksimum have en diameter på 1 m. 
Parabolantenner må ikke opsættes nærmere skel end 2,5 m og 
må kun placeres med underkanten højst 1 m over terræn. 
 
Der må ikke opsættes skilte inden for lokalplanområdet. 

   
  7.06 Solceller 
  Der kan ikke meddeles tilladelse til solcelleanlæg hverken på byg"

ning eller i terræn inden for lokalplanområdet. 
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8. UBEBYGGEDE AREALER 

 
  8.01 
 
 

 Inden for lokalplanområdet må der ikke anlægges haver, plantes 
træer og hække eller hegnes med undtagelse af afsnit 8.07.  
 

  8.02 Delområde I 
  Arealer uden for brugsarealer og byggefelter skal området henlig"

ge som uberørt natur. 
 
Der udlægges brugsareal til ophold, parkering, terrasse, flagstang, 
opstilling af faste legeredskaber med videre inden for området.  
 

  8.03 
  Ved terrasser må der opføres mindre læ afskærmninger. Af"

skærmninger skal udføres i glas, træ eller som ikke permanente 
vindsejl. Træhegn samt vindsejl skal være i samme mørke jordfar"
ver som bygningerne tillades opført i. Glasafskærmning skal være 
klar glas uden farve, og må ikke give blændingsgener for eksiste"
rende eller fremtidige naboer. 
 

  8.04 Delområde II 
  I delområde II udlægges fællesareal/lanskabstrøg for alle fremtidi"

ge ejendomme inden for området. Området skal henligge som 
uberørt natur, så områdets karakter af naturområde bevares med 
undtagelse af den i afsnit 3.1 nævnte vej A"A som vist i princippet 
på kortbilag 3. 
 

  8.05 Belysning 
  I delområde I  må der kun opsættes belysning inden for brugs"

arealet på de ubebyggede arealer. 
 
I delområde II må der ikke opsættes belysning. 
 

  8.06 
  Der må højest foretages terrænregulering på +/" 0,25 m i forhold til 

eksisterende terræn. 
 
Terrænudligning skal ske indenfor det enkelte bygge"
felt/brugsareal. Terrænet skal udjævnes, så der ikke forekommer 
terrænspring mellem naboejendomme, mod vejareal samt mod 
fælles opholdsarealer. Der må ikke opbygges støttemure eller 
lignende i skel.  
 

  8.07 
  Skraldespande, haveaffald og lignende skal afskærmes mod bo"

ligvej og nabobebyggelse. Afskærmning af udendørs oplag, skral"
despande mv. skal udføres i malet plankehegn med farver som 
nævnt i punkt 7.01. 
 

  8.08 
  Oplag, herunder campingvogne, må ikke finde sted i lokalplanom"

rådet. 
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9. TEKNISKE ANLÆG 

  9.01 
  Forsyningsledninger skal ved ny anlæggelse placeres i kørearea"

ler.  
 

  9.02 
  Spildevandsanlæg skal etableres.  
  9.03 
  El ledninger skal fremføres som jordkabler. 
   
10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 

  10.01 
*Ifølge planlovens § 19, stk. 4 er 
nye boliger, der opføres som 
lavenergihuse, ikke omfattet af 
kravet om tilslutningspligt til kollek�
tivt varmeforsyning. Ved lavener�
gibebyggelse forstås bebyggelse, 
der på tidspunktet for ansøgningen 
om byggetilladelse, opfylder de i 
bygningsreglementet fastsatte 
energirammer for lavenergibyg�
ninger.  

 Ny bebyggelse på de enkelte ejendomme må ikke tages i brug før:  
� Der er etableret spildevandsanlæg. 
� Bebyggelsen er tilsluttet Oxby Ho Vandværk. 

   
11. GRUNDEJERFORENING 

  11.01 
  Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for 

samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanområdet. 
 
Grundejerforeningen skal oprettes senest når alle grundene er 
solgt. 
 

  11.02 
  Grundejerforeningen skal tage skøde på det i pkt. 3.01 nævnte 

fællesareal i delområde II. 
 

  11.03 
  Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdel"

se af det i pkt. 8.01 nævnte fællesarealer, dvs. vejarealer og fælles 
opholdsarealer. 

   
  11.04 
  Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Varde Kom"

mune. 
 

  11.05 
  Grundejerforeningen skal acceptere at blive lagt sammen med 

grundejerforeninger for naboområderne. 
   
   
12. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

  12.1 
  En mindre del af lokalplanområdet er registreret som mose, der er 

beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Ændringer af tilstanden 
på mosearealer forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslo"
vens § 3, og kan meddeles af Varde Kommune. 
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13. AFLYSNING AF SERVITUT 

  13.01 
  Dokument om bebyggelse, benyttelse, udstykning med videre, 

grundejerforening med videre. af 29.08.1973 " 13524"50 ophæves 
på matr.nr. 31 al Vandflod By, Oksby  

   
14. RETSVIRKNINGER 

  14.01 
  Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla"

nen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om plan"
lægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 
 
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 dispensati"
on fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i 
strid med principperne i planen. 
 
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres 
ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 
 
Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser 
om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse 
for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som 
lavenergihus, jf. lov om planlægning § 19, stk. 4. 
 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor"
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter 
kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for pla"
nens virkeliggørelse. 
 
I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspro"
priation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggø"
relsen af lokalplanen. 
 
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de alminde"
lige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov 
om planlægning. 

   
   
VEDTAGELSESPÅTEGNING 

   
  Lokalplanen er endelig vedtaget i henhold til § 27 i lov om plan"

lægning. 
 
Varde Byråd, den 4. juni 2013 
 

 P.b.v.  
   
   

Gylling Haahr / Max Kruse 
Borgmester  Kommunaldirektør 
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Varde Kommunes byvåben 
 

”Et blåt skjold med en gående guld"leopard med rød tunge” 
Byvåbnet er formentlig det ældste i Danmark. 

Det stammer fra tiden omkring 1442, året hvor Varde fik sine første købstadsrettigheder. 

Varde Kommune  Bytoften 2  6800 Varde  Tlf. 7994 6800   www.vardekommune.dk  vardekommune@varde.dk 
 



Bilag: 987.1. Miljøscreening af lokalplan 07.02.L02
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1. MILJØSCREENINGEN

SAGSFAKTA Sagsnr: 12-7116 Dok. nr.: 64511-13 Sagsbehandler: kene Hvor: Henne Strand, Varde Kommune
Sagskarakteristik: Hvad: Lokalplan for sommerhusområde 
Karakteristik af området: (fx ubebygget, skov, å, købstadmiljø, eksisterende anvendelse…)
Udbygget sommerhusområde i klitlandskab ved den jyske vestkyst. 

Karakteristik af planændringen: (fx ændret anvendelse, ændring af bebyggelsesprocenten…)
Formålet med lokalplanen er at sikre at områdets bebyggelse bliver tilpasset landskabet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om 
bebyggelsens ydre fremtræden, placering, bebyggelsesprocent samt bestemmelser om hegning og beplantning.

1: Planens karakteristika
– Hvad kendetegner planens 
påvirkninger?

Ja Nej Mindre Større Ved 
ikke Bemærkninger

Hvilket omfang af afledte projekter eller 
aktiviteter medfører planen

X Planforslaget giver ikke mulighed for at bygge i nye områder. Der vil fortsat 
være mulighed for at lave tilbygninger, udhuse mm. samt at genopføre 
bebyggelse og erstatningsbebyggelse.  Muligheden for oprettelsen af nye 
sommerhusgrunde er blevet begrænset grundet krav om større grunde.

Omfang af trafikmængde, ændret 
trafikmønster

X Der opstår ikke nye enheder eller omlægges veje som følge af den nye 
planlægning.

Forbrug af naturressourcerne? x Området er et sommerhusområde og skal forblive et sommerhusområde. 
Kumulation med andre aktiviteter 
(eksisterende og planlagte)?

x Der er ikke planlagt andre aktiviteter for planområdet eller for de helt nære 
naboarealer

Har planen indflydelse på andre planer x Aflysning af Lokalplan 45 og Lokalplan 33 indenfor lokalplan 07.02.L.02 samt 
div. byggeretslige dek. 

Indeholder planen særlige tiltag for at 
fremme bæredygtighed

x Lokalplanen indeholder bestemmelser om opsætning af solceller og deres 
indpasning i sommerhusområdet.

Miljøproblemer i planen X Planforslaget medfører ikke nogen miljøproblemer da området i forvejen er 
udbygget.

Relevans for gennemførelse af anden 
miljølovgivning

x Planen ændrer ikke på eksisterende spildevands- eller affaldshåndtering eller 
påvirker miljøet på anden måde. 

2: Kendetegn ved det berørte 
område Ja Nej Mindre Større Ved 

ikke Bemærkninger

Sårbarhed / kvalitativ værdi x Planområdet er beliggende indenfor et værdifuldt geologisk område. Området 
er udbygget og der skal ikke ske yderligere udbygning, hvorved geologien ikke 
påvirkes negativt. Kulturtræk bevares i lokalplanen. 

VÆ
SE
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ED
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Områder eller landskaber med 
anerkendt beskyttelsesstatus på 
nationalt, fællesskabsplan eller 
internationalt plan

Planområdet er afgrænset af klitfredningslinjen mod vest, og Natura 2000 
områder mod nord, syd og øst. Ingen heraf formodes væsentligt påvirkning, da 
området i forvejen er udbygget og beskyttelsesstatus ikke ændres.
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MILJØPARAMETRE

SANDSYNLIG VÆSENTLIG 
INDVIRKNING HVILKEN
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BEMÆRKNINGER

Biologisk Mangfoldighed
Søer, åer, kyst, hede, skov (fx §3-
områder)

X Planområdet grænser op til flere beskyttede naturområder og internationale 
beskyttelsesområder. Lokalplanen forventes ikke at påvirke disse, da området er 
udbygget. 

Skovrejsning/-nedlæggelse X Planen indeholder ikke bestemmelser/ændringer vedr. skov eller skovrejsning, og der 
ændres ikke på områdets status som ”skovrejsning uønsket” i kommuneplanen.

Grønne strukturer X Eksisterende grønne strukturer påvirkes ikke af planens vedtagelse.
Fauna og Flora
Biotoper (særlige arter) X

N
A

TU
R

Spredningskorridorer X
Lokalplanområdet forventes ikke at ændre på de omkringliggende biotoper eller den 
biologiske mangfoldighed eller deres spredning.

Jordbund
Jordbundsforhold / geologisk 
særpræg

X Planområdet udgøres primært af klitlandlandskabet med bebyggelsen indpasset deri.

Jordforurening X Hele planområdet er eksisterende sommerhusområde. Der er ikke registret 
jordforurening i området. 

Vand
Grundvandsinteresser/ 
grundvandsstand

X Planområdet er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser jf. 
Kommuneplanen. 

Udledning til søer, 
åer/overfladevand

X

Kloakering, håndtering af 
spildevand

X

Planen medfører ikke ændringer i afløbs- og udledningsforhold for kloak og 
spildevand.

Luft
Emissioner (partikler, luftarter) / 
smog

X

lugt X

Planområdet består udelukkende af sommerhuse, og der findes ingen forurenende 
virksomheder i planområdet. 

Klima
Energiforbrug/ afgivelse X Planmaterialet indeholder ikke skærpede bestemmelser vedr. energiforbrug eller 

isolering til nyt byggeri eller ved renoveringer udover bygningsreglementets 
bestemmelser.

Vandstandsændringer (fx 
lavbundsområder)

X Planforslaget vil ikke ændre i bestående forhold omkring lavbundsområder, søer, 
vandløb og lignende. 

M
IL

JØ

Vindforhold (fx turbulens ved høje X Der tillades ikke anlægsarbejder i nye områder. 
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MILJØPARAMETRE

SANDSYNLIG VÆSENTLIG 
INDVIRKNING HVILKEN
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BEMÆRKNINGER

bygninger)

Befolkning (levevilkår generelt)
Trafikal tilgængelighed X Planområdet er udbygget og planforslaget ændrer ikke i den trafikale infrastruktur, 

hvorved der ikke sker ændringer i den trafikale tilgængelighed.
Svage grupper (ældre, handicappet 
m.fl.)

X Planen indeholder ingen bestemmelser, der kan relateres til svage gruppes mobilitet 
eller adgang til/i planområdet

Adgang til udannelse og arbejde X Planområdet indeholder udelukkende sommerhuse, og der findes ingen erhverv eller 
uddannelsesinstitutioner i planområdet. Planforslaget forventes ikke at påvirke 
centerområdet i Henne Strand, da der ikke ændres i kundegrundlaget eller adgangen 
dertil fra planområdet. 

Boligforhold X Planen indeholder ingen bestemmelser ang. oprettelse af helårsboliger og strammer 
arealkravet til nye matrikulære enheder. Stramningen medfører formodentligt at et i 
forvejen lavt udstykningspotentiale reduceres. 

Menneskers sundhed (individet)
Støj, vibrationer, lysgener, smog, 
arbejdsmiljø

X Planen medfører ikke en ændret anvendelse af planområdet. Området vurderes ikke 
at være generet af røg, støj eller møg. 

Trafiksikkerhed X Planen ændrer ikke den trafikale infrastruktur og ænder deraf ikke trafiksikkerheden. 
Lokalplanen foreskriver mindst 2 p-pladser pr. ejendom, hvilket kan reducere antallet 
af parkerede biler på adgangsvejene og deraf øge sikkerheden for andre trafikanter.   

Fare ved brand, eksplosion, 
giftudslip, mv.

X Lokalplanen indeholder bestemmelser om bygningerne indbyrdes placering, hvor der 
findes skærpede afstandskrav til tækkede bygninger.

B
EF

O
LK

N
IN

G

Rekreation friluftsliv/ grønne 
områder

X De større grønne rekreative områder ved Henne Strand er ikke indeholdt i 
planområdet, og planforslaget vurderes ikke at påvirke disse områder. 
Der findes mindre områder af grøn karakter indenfor planområdet, der fastholdes som 
friarealer. Der findes mindre ubebyggede arealer indenfor planområdet men disse 
påvirkes ikke ud over 0-alternativet. 

Materielle goder
Adgang til service X Henne Strands servicefacilliter er beliggende i centerområdet af byen, der ikke er en 

del af planområdet.
Udviklingsvilkår/-muligheder (fx 
landområder)

X Planforslaget medfører at nye grunde skal være min. 1500 m2. Dette begrænser 
muligheder for yderligere udstykning. 

K
U

LT
U

R

Attraktive omgivelser / livskvalitet 
/visuel værdi

X Planforslaget indeholder bygningsregulerende bestemmelser der bl.a. skal sikre, at 
planområdet fortsat fremstår harmonisk. Med harmonisk menes ensartet brug af farver 
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MILJØPARAMETRE

SANDSYNLIG VÆSENTLIG 
INDVIRKNING HVILKEN
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BEMÆRKNINGER

og materialer der virker afdæmpet i kystlandskabet.  
Affaldsmængder (-håndtering) X Planforslaget medfører ikke ændringer i affaldsmængderne eller håndteringen deraf.
Landskab
Landskabsværdi / særlige 
landskabstræk

X Planområdet ligger i et større kystområde, der i Varde Kommunes kommuneplan er 
udpeget som et værdifuldt geologisk område. Ifølge kommuneplanens retningslinjer 
må landskabstrækkene ikke sløres eller ødelægges. Planområdets fremtidige 
bebyggelse vil blive bedre indpasset i klitlandskabet på kystlandskabets præmisser. 
Dette gøres for at bevare de særegnede og turistattraktive landskaber. 

Beskyttelsesområder nationalt 
/internationalt

X Planområdet grænser op til et større Natura2000-område. Området forventes ikke at 
blive påvirket af planforslaget, idet lokalplanen ikke ændrer væsentligt på den 
eksisterende anvendelse. 

Fredninger X Planområdet er mod nord- nordøst afgrænset af de fredede områder ”Lyngbos Hede” 
og Hennegårds klitter. Området er et større sammenhængende klit- og hedeareal på 
ca. 300 ha. Området forventes ikke at blive påvirket af planen.

Kulturarv
Kirker og deres omgivelser X Planområdet indeholder ingen kirker og der findes ingen kirker i umiddelbar nærhed af 

planområdet. Den nærmeste kirke findes i Henne Kirkeby, mere end 3 km væk  
Bygningskulturel arv / bymiljø 
/kulturmiljø

X Kulturarvstyrelsen har ikke registret nogen bygninger i området som fredede, 
bevaringsværdige eller lignende.  

Fortidsminder X Der findes ingen fortidsminder indenfor planområdet
Arkæologisk arv X Der er ikke registret lokaliteter med arkæologisk interesse indenfor planområdet
Almene bevaringsinteresser (fx 
lokalt)

X Der findes i planområdet nogle ældre bygninger fra ca. år 1900, der har en 
lokalhistorisk værdi.

Ressourceforbrug
Arealforbrug X
Energiforbrug X
Vandforbrug X
Produkter, materialer, råstoffer X
Kemikalier, miljøfremmende stoffer X
Affald, genanvendelse X

Planforslaget påvirker ikke ressourceforbruget. Der er i planen ikke indeholdt 
bestemmelser der medfører et ændret ressourceforbrug. Området er udbygget. 

R
ES

SO
U

R
C

ER
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2. KONKLUSION
Ud fra en sammenfattende vurdering af de foregående gennemgåede emner og deres påvirkninger på miljøet, konkluderes det, at lokalplanen 
ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. 
Screeningen påviste, at der i lokalplanen er taget højde for områdets særlige beliggenhed i det vestjyske klitlandskab med de geologiske og 
naturindholdsmæssige forhold der findes her. 

Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

I screeningen har det været et væsentligt aspekt, at planområdet er udbygget, og at planen indeholder bestemmelser om bygningers placering, 
antal samt farve- og delvist materialevalg. De bygningsregulerende bestemmelser er udformet ud fra områdets særlige karakteristika, hvilket 
skønnes at få en positiv effekt på planområdet.

Såfremt planen ikke vil blive gennemført, vil 0-alternativet bestå. 0-Alternativet beskriver netop det scenarie hvor planforslaget ikke vedtages og 
de eksisterende forhold består. Gennemføres planforslaget ikke, vil planområdet stadigvæk bestå som et sommerhusområde. Områdets 
bygningsregulerende bestemmelser vil tilsammen udgøres af en række fortrinsvis ældre deklarationer samt øvrig lovgivning. Såfremt 
planforslaget ikke gennemføres, vil der kunne forekomme mere spredt bebyggelse, ejendomsgrænserne vil kunne blive markeret med hegn, reb 
mm. Der vil samtidig være en større risiko for, at klittoppe bebygges, snarere end der bygges lavt og foretages indpasning i klitlandskabet mht. 
placering, farve samt materialevalg. 0-alternativet fremstår som et væsentligt ringere alternativ. 

3. KLAGEVEJLEDNING 
Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er 
krævet. Byrådets vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsesdatoen. 

Klagen skal være skriftlig og være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Varde Kommune, Team Plan, Bytoften 2, 6800 
Varde eller på e-mail til teamplan@varde.dk. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Varde Kommune vedlægger 
dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse samt bemærkninger, klagen giver anledning til. Klager vil modtage en kopi af kommunens 
brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og 
Miljøklagenævnet.
 
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Varde Kommune. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, 
www.nmkn.dk.  

mailto:teamplan@varde.dk
http://www.nmkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 

Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med klager eller Varde Kommune om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin 
klage tilbage, eller 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes 
tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måne�der, efter afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i 
forbindelse med klage – af Natur- og Miljøklagenævnet.
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VEJLEDNING                                                          LOKALPLAN 07.02.L02 

 
 
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 offentliggjorte 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 suppleret 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 tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. 
 
Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er 
opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærk-
ninger står i venstre spalte.  
 
 
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 planen. 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 07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne 
Strand i offentlig høring i 8 uger, fra den 21. juni 2013 til den 16. august 2013  
Lokalplanforslaget sikre et fælles administrationsgrundlag for lokalplanområdet, med respekt 
for området eksisterende strukturer. 
 
I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for 
at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser. Eventuelle bidrag skal være 
Varde Kommune i hænde senest den: 
 

 16. august 2013 
 
Bidrag kan indgives på kommunens hjemmeside - høringsportalen på www.vardekommune.dk.  
Ligeledes kan bidrag sendes til teamplan@varde.dk eller Varde Kommune, Team Plan, Bytof-
ten 2, 6800 Varde. Husk at mærke; ”Indsigelse mod Lokalplan 07.02.L02, Varde Kommune”. 
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LOKALPLAN 07.02.L02                             REDEGØRELSE 

FORMÅL OG BAGGRUND 

Formålet med lokalplanen for sommerhusom-
rådet ved Henne Strand, er at sikre et fælles 
administrationsgrundlag for fremtidig bebyg-
gelse i området. Lokalplanen skal sikre, at ny 
bebyggelse placeres lavt i landskabet, samtidig 
med at farve- og materialevalg indpasses i de 
særlige naturforhold.  Lokalplanen afløser for-
skellige byggeretslige deklarationer og be-
stemmelser, der gennem tiden er lyst for min-
dre delområder af lokalplanområdet. De byg-
geretslige deklarationer er blevet lyst i takt med 
områdets udbygning, og der findes således 
ikke et samlet dokument, hvoraf de bygnings-
regulerende forskrifter findes.  Lokalplan 45 fra 
1987 og Lokalplan 33 fra 1984 omfatter store 
dele af lokalplanområdet, men bliver ved Lo-
kalplan 07.02.L02 overflødige og aflyses in-
denfor lokalplanområdet.  
 
Lokalplanen er bl.a. udløst af et forbud nedlagt 
af Varde Kommune den 26/6 2012, mod et 
byggeri på en klittop. Forbuddet er nedlagt i 
medfør af § 14 i Lov om planlægning.  
 
 
LOKALPLANOMRÅDET OG OMGIVELSER 

Lokalplanområdet er beliggende ved den jyske 
vestkyst. Området er mod vest delvist afgræn-
set af klitfredningslinjen. Mod nord, syd og øst 
afgrænses området af fredede områder og 
beskyttet natur. Mod nord og nordøst findes de 
til sammen ca. 300 ha fredede klit- og hede-
arealer Lyngbos Hede og Hennegårds klitter. 
Lokalplanområdet er mod syd og sydøst af-
grænset af et internationalt Natura2000-
område, der også dækker en del af planområ-
det. Lokalplanområdets yderafgrænsning er 
tilnærmelsesvis sammenfaldende med Lokal-
plan 45 og Lokalplan 33. Lokalplanområdet er 
således afgrænset af områder pålagt en fred-
ning mod tilstandsændringer.  
 
Det samlede areal for den vestlige del af Hen-
ne Strand er ca. 237 ha, heraf udgør lokal-
planområdet ca. 220 ha. Der er mindre arealer, 
der ikke er indeholdt i lokalplanområdet, der 
tilsammen andrager ca. 17 ha.  
 
Lokalplanområdet er beliggende op til områder 
med karakteristisk vestjysk natur. Mod vest 
findes de brede, gode sandstrande, som hvert 
år tiltrækker mange turister. Mod nord, syd og 
øst findes klit- og hedelandskaberne med den 
nygenoprettede Filsø, som er et meget mar-
kant element i nærområdet. Landskabet med 
dets variation frembringer et varieret og rigt 

dyreliv med store krondyr, trækkende gæs og 
ænder og mere sjældne fugle som fx kobber-
sneppen og de store ørne.  
 
Lokalplanområdet er et udbygget sommerhus-
område med næsten 1.200 sommerhuse. Som 
en lomme i lokalplanområdet, ligger bymidten 
med restauranter, butikker mv. samt mindre 
grønne arealer og en badepension. Henne 
Strand begyndte som feriekoloni for penge-
stærke københavnere omkring år 1900. Ud-
stykningen af de mindre sommerhuse er påbe-
gyndt sidst i 1950’erne, men de fleste som-
merhusgrunde er udstykket og bebygget første 
gang omkring 1970’erne. Det meste af den 
eksisterende bebyggelse er tilpasset områdets 
karakteristika med lave huse, opført i mørke 
jordfarver med tørvetag eller mørkt, hårdt tag. 
Der er i andre områder bygget murstenshuse i 
1½ etage, i brune nuancer med bl.a. stråtag. 
Bebyggelsen er indpasset i klitlandskabet med 
snoede vejforløb i grus og asfalt, og med en 
bebyggelse der er orienteret på terrænets 
præmisser. Netop disse karakteristika ønsker 
Varde Kommune med denne lokalplan at vide-
reføre og sikre implementeret ved fremtidig 
bebyggelse. 
 
 
LOKALPLANENS INDHOLD 

Nærværende lokalplan inddeler lokalplanom-
rådet Henne Strand i et mindre antal delområ-
der, hvor centrale bestemmelser fra gamle 
deklarationer er blevet sammenskrevet og 
moderniseret. Henne Strand ender, som følge 
af lokalplanen således ikke som et stramt regu-
leret område uden variation, men bevarer der-
imod sine områdekarakteristika.  
I forbindelse med lokalplanens vedtagelse, 
aflyses flere ældre bygningsregulerende dekla-
rationer, enten helt eller delvist. Privatretlige 
servitutter som fx en vejret, et oversigtsareal 
eller et byggeretsligt skel bliver ikke aflyst.  
 
Formålet med lokalplanen er at sikre, at ny 
bebyggelse ikke opføres på klittoppe, men 
derimod indpasses i landskabet, under hen-
syntagen til de lokale forhold. De eksisterende 
tilstandsservitutter med byggeretsligt bestem-
melser afløses af lokalplanens indhold for at 
lette administrationen og bevare lokalplanom-
rådets harmoniske udtryk. Lokalplanen inde-
holder bestemmelser vedr. bebyggelsens ud-
formning, placering, terrænregulering, beplant-
ning samt anvendelse. Nogle bestemmelser 
gælder for hele lokalplanområdet, mens andre 
er tilpasset det enkelte delområde.  
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Generelle bestemmelser  
Området skal fortsat være sommerhusområde, 
og de enkelte bygninger skal således benyttes 
som sådan.  
 
Niveauplan 
Ny bebyggelse skal, som følge af bestemmel-
serne i denne lokalplan, placeres lavt på grun-
den og aldrig på klittoppe. Lokalplanens be-
stemmelser og det deraf følgende niveauplan 
skal medvirke til, at bebyggelsen ikke virker for 
dominerende i klitlandskabet.  
I forbindelse med ny sommerhusbebyggelse, 
skal der fastlægges et niveauplan for den en-
kelte grund, ud fra principperne i Bilag A og 
efter en samlet vurdering af grunden og de 
tilstødende grundes terræn og bebyggelse. I 
meget kuperet terræn kan der fastlægges flere 
niveauplan for den enkelte grund.  
Ved erstatningsbyggeri skal der tages ud-
gangspunkt i eksisterende koter for den enkel-
te grund, med sommerhuset der nedrives som 
rettesnor. 
Sommerhuset fastlægger grundens niveauplan 
og gulvkoten for sekundære bygninger som 
garager, carport, skure, overdækninger mv. 
skal som hovedregel placeres under eller i 
samme niveauplan som hovedhuset.  
 
Bebyggelsesprocent 
Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanom-
rådet har forud for lokalplanens vedtagelse, de 
fleste steder været 10 %. Ved lokalplanens 
vedtagelse hæves bebyggelsesprocenten til 15 
%. Bebyggelsesprocenten hæves generelt for 
hele planområdet, som en følge af et ændret 
bygningsreglement, der muliggør den højere 
bebyggelsesprocent.  
Sekundære bygninger som anneks, udhuse, 
carporte og garager mm. skal så vidt muligt 
sammenbygges, så den enkelte grund frihol-
des for spredt bebyggelse.  
Der må på hver grund kun bygges ét sommer-
hus, ét anneks, ét udhus og én garage eller 
carport. Det samlede areal for sekundære 
bygninger må ikke overstige 60 m2, højst 25 m² 
anneks og højst 35m² småbygninger som ga-
rager, carporte, skure og lignende.   
 
Farver 
Bebyggelsen skal i de fleste delområder hol-
des i mørke jordfarver, som fastlagt og efter-
kommet af bygningsregulerende deklarationer. 
Der er i områder bevaringshensyn som medfø-
rer, at der skal anvendes mørkerøde mursten.  
 
 

Lokalplanens bestemmelser skal medvirke til, 
at planområdet fremstår harmonisk, og at ny 
bebyggelse bedst muligt indpasses i det sær-
prægede klitlandskab.   
 
Tage 
Flere delområder bærer præg af at deklaratio-
ner har stillet krav om, at bygninger skal be-
klædes med et specifikt tagmateriale. Disse 
krav føres videre i lokalplanens bestemmelser, 
for at sikre områders harmoni.  
I andre delområder har det været den enkelte 
grundejer, der har valgt materialer, hvorfor der 
kan være større variation i bebyggelsens ud-
formning. Denne variation fastholdes med 
nærværende lokalplan.  
 
Solenergianlæg 
For i videst muligt omfang at bibeholde den 
efterspurgte vestjyske natur, indeholder planen 
meget specifikke udpegninger af, hvor solcel-
ler, solfanger o.l. må opsættes. Områderne 
hvor der må opsættes solenergianlæg, fremgår 
af skraveringen kortet nedenfor. 
 
 

 
Kortet svarer til retsgyldigt Kortbilag 3 

 
 
Grænsen for placering af solenergianlæg er 
fastlagt med udgangspunkt i landskabskarakte-
rer og krav til tagmaterialer.  
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Det er særligt en afvejning af, hvor solenergi-
anlæg harmonerer med landskabet, der har 
haft betydning for fastlæggelsen af grænsen. 
  
 
Ubebyggede arealer 
For de ubebyggede arealer er der i lokalplanen 
indlagt en nærzone, der har til hensigt at beva-
re det grænseløse landskab i videst muligt 
omfang, ved at friholde ubebyggede arealer på 
den enkelte grund for, udsigtsplatforme, hegn, 
legeredskaber, udsmykning mv.  
 
 
 

 
Blåt tovværk bryder det grænseløse landskab 

 
Nærzonen defineres som en zone indenfor 
højst 5 m fra hovedhusets facadelinje. Dog kan 
en valgfri side (eksempelvist mod syd) udvides 
til 7,5 m fra facadelinjen. Facadelinjen er defi-
neret som en lodret linje fra tagfod (foruden 
udhæng) og omfatter således også integrerede 
småbygninger, overdækninger og lignende.   
 
Kun indenfor nærzonen, kan det tillades at 
placere terrasser, platforme, legeredskaber og 
lignende samt plankeværk eller andre hegns-
typer, herunder mindre sandvolde.   
 
I hele lokalplanområdet må der uden tilladelse 
foretages terrænreguleringer på ±0,25m i for-
hold til niveauplanet, mens denne grænse 
indenfor nærzonen er hævet til ±0,50m.  
Forud for større terrænreguleringer, skal der 
søges om tilladelse hos byggemyndigheden. 
Terrænregulering kan kun tillades i forbindelse 
med byggesager og med respekt for grundens 
eksisterende terræn.  
 
Delområder 
Lokalplanområdet er inddelt i 7 delområder, 
hvert indeholdende særegne bygnings- og 
naturkarakteristika, der ønskes videreført og 
bevaret. I det følgende beskrives de særlige 
bestemmelser for hvert enkelt delområde.  

Delområderne fremgår af følgende kort, der 
svarer til Kortbilag 2. 
 

 
Hvert enkelt delområde har en unik farve. Kortet svarer til 
retsgyldigt Kortbilag 2 

 
 
Delområde I 
Delområde I udgøres af den sydlige del af 
lokalplanområdet. Området er karakteriseret 
ved den lave og meget spredte bebyggelse på 
flade grunde, med spredt men tæt bevoksning.  
 
Bebyggelse i området må højst opføres i én 
etage, med en maksimal højde på 5 m målt fra 
grundens niveauplan.  
 
Tage skal udføres med symmetrisk saddeltag 
med en hældning på 15-30o i forhold til det 
vandrette plan. Tage i området skal udføres 
med hårdt tag, som fibercement, pap, metal 
eller som tagsten i tegl eller beton 
 
Bebyggelsen i delområdet skal fremstå af-
dæmpet, i jordfarver med sort tag. Solenergi-
anlæg kan placeres på hovedhusets tag, så-
fremt anlægget integreres i arkitekturen og 
fremstår med samme farve for hele anlægget 
samt er udført med antireflekterende behand-
ling. 
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Billedet nedenfor viser forskellen mellem Del-
område I og Delområde II, både mht. bebyg-
gelsens placering men også mht. tagmateria-
ler. Delområde I ses i baggrunden med de 
sorte tage, den tætte beplantning og den mere 
spredte bebyggelse.  
 
 

 
Lav bebyggelse indpasset i naturen. Delområde I ses i 
baggrunden med sorte tage, mens de forreste bygninger 
ligger i Delområde II. 
   

 
Delområde II 
Delområde II er et område, hvor der både er 
forholdsvist fladt, men også et større område 
mod vest, der er meget kuperet. Det kuperede 
klitlandskab rejser sig markant fra den mere 
flade del af delområdet, der har en klar land-
skabelig sammenhæng med Delområde I. 
Bebyggelsen i Delområde II adskiller sig væ-
sentligt fra bebyggelsen i Delområde I ved, at 
bebyggelsen ligger mere samlet, og alle tage 
skal være beklædt med græs- eller lyngtørv. 
Der er ligesom i Delområde I tale om bebyg-
gelse med symmetrisk saddeltag i en lav tag-
hældning, i afdæmpede jordfarver indpasset i 
et mere kuperet område, som det bl.a. fremgår 
af det følgende billede. 
 

 
Bebyggelsen er placeret lavt i det kuperede klitterræn i 
Delområde II 

 
 
Delområde III 
Delområde III strækker sig over 3 adskilte om-
råder. Alle 3 områder er beliggende i umiddel-

bar nærhed til Strandvejen, den eneste vej til 
og fra Henne Strand. Bebyggelsen i Delområ-
de III er karakteriseret ved bygninger i mørke 
teglsten med stråtag på hovedhuset og tørv-
etage på alle småbygninger såsom garager, 
udhuse mm.  
 
Tagetagen i sommerhusene udnyttes, hvilket 
bl.a. muliggøres af at bygningshøjden i dette 
delområde er op til 6.5 m Hovedhusene skal 
have en taghældning på 45-60o. Småbygnin-
gerne skal beklædes med tørv og have en 
hældning på 15-30o. Bygninger i dette område 
skal også fremstå med symmetrisk saddeltag. 
Etableres der kviste eller vinduer i stråtaget 
eller gavle i delområdet, skal disse udføres i 
gammel, lokal stil, som det er illustreret på det 
efterfølgende billede.  
 

 
Karakteristiske halvbueformede vinduer med 3 sprosser 

 
Landskabet i Delområde III er meget kuperet, 
og bebyggelsen ligger de fleste steder som 
lommer ind i klitterne.  
De stråtækte bygninger skal, af hensyn til risi-
ko for brand, placeres med en afstand til skel 
på mindst 10 m. Der kan i delområdet dispen-
seres fra bestemmelsen om afstandskrav, 
såfremt det kan godtgøres, at taget ikke yder 
en større brandrisiko.  
 
Farve- og materialevalget medfører, at bebyg-
gelsen falder ind i landskabet, som det ses af 
billedet nedenfor. 

 
Bebyggelsen ligger de fleste steder lavt i landskabet, 
hvilket fastholdes. 
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Delområde IV 
Delområde IV er den bebyggelse, først i lokal-
planområdet, der møder besøgende til Henne 
Strand og omkranser Strandvejen.  
Bebyggelsen i området ønskes bevaret med 
saddeltage med en taghældning på 15-30o, 
tørvebelægning og de mørke jordfarver.  
 
Delområdet syd for Strandvejen virker meget 
åbent, mens der nord for Strandvejen er mere 
tæt beplantning og snoede veje, der gør det 
svært at se fra hus til hus.  
 

 
Delområde IV set fra Strandvejen ved byskiltet til Henne 
Strand.  

 
Det er meget få af delområdets bygninger der 
kan ses fra Strandvejen, da den største del af 
bebyggelsen ligger med en tagkote lavere end 
de omkredsende klitter.  
Bebyggelsen skal bevares lavt, også i dette 
delområde.  
 
 
Delområde V 
Delområde V er, ligesom Delområde III, et 
område med stråtækte huse med udnyttet 
tagetage under saddeltaget. Der er for dette 
delområde, modsat Delområde III, ikke krav 
om at husene udføres i teglsten. Bebyggelsen 
skal i delområdet fremstå i de jordfarver, der 
gennem områdets udbygning har været frem-
herskende.  
 
Etableres der kviste eller vinduer i stråtage 
eller gavle i delområdet, skal disse udføres i 
gammel, lokal stil. 
 
De stråtækte bygninger i dette delområde, er 
ligesom i Delområde III, placeret mindst 10 m 
fra skel, og dermed med en indbyrdes afstand 
på mindst 20 m. 
   
Delområdet er beliggende ud til de store frede-
de hedearealer, der også afgrænser lokalplan-
området. Sommerhusene i yderste række har 
således udsigt over det imponerende areal.  
 

 
Delområdet består at stråtækte huse i gl. stil grænsende 
ud til de fredede arealer. 

 
 
Delområde VI 
Den resterende del af lokalplanområdet er 
yderligere opdelt i to delområder. Lokalplanom-
rådet er delt i nord-sydgående retning. Opde-
lingen er foretaget med udgangspunkt i de 
landskabelige karakterer i området.  
 
De karakterer der har dannet grundlag for ind-
delingen, har primært været beliggenheden af 
klitterne og registreringen af hede i henhold til 
naturbeskyttelsesloven. Kontrasten mellem det 
forholdsvis flade hedeland og det kuperede 
klitlandskab udgør således grænsen mellem 
Delområde VI og Delområde VII, men danner 
også afgrænsningen for, i hvilke områder der 
må opsættes solenergianlæg som tidligere 
beskrevet. 
 
I Delområde VI, den østlige del af lokalplanom-
rådet, skal bebyggelsen opføres med saddel-
tag, lav taghældning på 15-30o og uden mulig-
hed for at udnytte tagetagen. Taget skal holdes 
i en mørk farve, hvad enten der benyttes fiber-
cement, tegl, metal, tagpap eller lignende for-
mer for hårdt tag. Tørv eller strå er også tilladt 
som tagmateriale og der må indenfor delområ-
det opsættes solenergianlæg.  
 

 
Solenergianlæg placeret i gavltrekanten 
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Solenergianlæg må kun opsættes på tage og 
facader, og skal integreres i arkitekturen ved 
eksempelvist at følge tagets hældning. Sol-
energianlæg skal holdes i samme nuancer 
som taget eller facaden. 
 
 
 

 
Solenergianlæg indpasset i samme hældning og farvenu-
ance som taget. 

 
Bebyggelse må opføres med en maksimal 
totalhøjde på 5 m, målt fra grundens niveau-
plan. 
 
 
Delområde VII 
Delområde VII er lokalplanens største delom-
råde. Delområdet udgøres af klitlandskabet 
helt ud mod stranden. Delområdet er meget 
kuperet og med meget forskelligartet byggeri.  
 
 

 
Delområde VII har et varieret udvalg af sommerhuse. 

 
 
I dette delområde må bebyggelse opføres med 
en totalhøjde op til 6.5 m fra niveauplan og 
med en taghældning på 15-60o i forhold til det 
vandrette plan. Den større tilladte byggehøjde 
muliggør udnyttelse af tagetagen, hvilket tilla-
des i hele delområdet.  
 
Det er særligt vigtigt, at bebyggelsen i dette 
område placeres lavt og helt udelades på klit-
toppe. I dette område må der ikke opsættes 
solenergianlæg.  
 
 
 
 

Planområdet generelt 
Som det af områdebeskrivelsen fremgår, inde-
holder lokalplanområdet et meget varierende 
landskab og forskelligartet byggeri. Byggestilen 
er bestemt af stedet og tiden, bebyggelsen er 
opført i.  
 
Lokalplanens hensigt er at passe på dette 
unikke kultur- og naturlandskab, til glæde for 
fastboende og turister, der sætter stor pris på 
den vestjyske natur.  
 
 
Udstykning 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om at 
der ved udstykning, sammenlægning eller 
arealoverførelse ikke må opstå grunde mindre 
end 1.500m2. Der kan undtagelsesvist dispen-
seres fra bestemmelsen, fx i forbindelse med 
infrastrukturarbejder eller kabelnedlægning. 
Dette er en ændring i forhold til de eksisteren-
de bestemmelser for størstedelen af lokalplan-
området, hvor grænsen var på 1.200 m2 for 
nye grunde. Justeringen af grænsen er foreta-
get, for at bibeholde områdets strukturer og 
fortsat sikre bebyggelsens indpasning i natu-
ren.  
 
 
 
FORHOLD TIL ANDRE PLANER 

 
Lokalplan 
Ved vedtagelsen af lokalplan 07.02.L02 ophæ-
ves Lokalplan 45 fra 1987 og Lokalplan 33 fra 
1984 indenfor nærværende lokalplans område.  
 
Lokalplan 45 dækker den største del af lokal-
planområdet, mens lokalplan 33 udgør ca. 
halvdelen af Delområde II. Lokalplanerne op-
hæves da planerne ikke længere er tidssva-
rende og bestemmelserne erstattes af be-
stemmelserne i denne lokalplan. 
 
Der findes omkring lokalplanområdet flere 
lokalplaner der ikke påvirkes af vedtagelsen af 
nærværende lokalplan.  
 
Kortet herefter giver et overblik over de 
lokalplaner der ligger i tilknytning til området. 
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Oversigt over lokalplaner i området 

 
 
 
Kommuneplan  
Lokalplanen er udarbejdet under høringsfasen 
for Kommuneplan 2013. Lokalplanen indehol-
der derfor beskrivelse af forhold til både Kom-
muneplan 2010-22 og Forslag til Kommune-
plan 2013. 
Del af vejnettet og bebyggelsesstrukturer fra 
omkring 1930’erne er i Kommuneplan 2010-22 
udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 
Udpegningen som kulturmiljø skal sikre, at 
området friholdes for projekter, der er uforene-
lige med de kulturhistoriske interesser. Ifølge 
retningslinje 7.7 i begge kommuneplaner, kan 
eksempelvist bygninger med et moderne form-
sprog være uforenelige med det kulturmiljø de 
ønskes opført i.  
Størstedelen af udpegningen ligger udenfor 
lokalplanområdet, men har dog sammenhæng 
med lokalplanområdet.   
 
Lokalplanområdet er i kommuneplanerne ud-
peget som værdifuldt geologisk område. Jf. 
retningslinje 19.4 i Kommuneplanen 2010-
2022, skal værdifulde geologiske landskabs-
træk og deres indbyrdes overgange og sam-
menhænge sikres. Hensynet til dette bliver 

gennem lokalplanlægningen bl.a. varetaget 
ved, at fastlægge bestemmelser om niveau-
plan, bygningshøjde og taghældning samt ved 
at inddele lokalplanområdet i mindre delområ-
der. Retningslinjens formål imødekommes 
tillige ved, at lokalplanen indeholder bestem-
melser om, at bebyggelsen skal søges placeret 
samlet og lavt samt bestemmelser om farve- 
og materialevalg. Der er også bestemmelser, 
der har til formål at modvirke kraftig terrænre-
gulering, der kan modvirke hensigten i ret-
ningslinje 19.4. Det er særligt vigtigt, at denne 
retningslinje følges, da store dele af det i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens §3 registrede 
hedeareal, i Kommuneplan 2010-22 er katego-
riseret som natur med målsætning A eller B. 
Natur med A- og B-målsætning er natur, hvor 
der kun gives tilladelse til tilstandsændringer, 
såfremt ændringen understøtter naturtypens 
kvaliteter.  
For at bevare natur- og kulturmiljøerne i Henne 
Strand er det vigtigt, at ny bebyggelse indpas-
ses i både kultur- og naturlandskabet i over-
ensstemmelse med lokalplanens bestemmel-
ser for placering, materialer m.fl.  
 
I hele lokalplanområdet og det nærmeste om-
kringliggende areal, er skovrejsning ifølge 
kommuneplanerne uønsket, og lokalplanområ-
det indeholder kun begrænsede drikkevandsin-
teresser, hvilket ikke kolliderer med lokalpla-
nens intentioner.  
 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af hverken 
varme- eller spildevandsplanen for Varde 
Kommune, og lokalplanen indeholder ingen 
bestemmelser derom.  
 
Hele lokalplanområdet er omfattet af kommu-
neplanens enkeltområde 07.02.S01 – Henne, 
Henne Strand. Enkeltområdet fastlægger an-
vendelsen til sommerhusområde.  
 
Lokalplanen vurderes at være i overensstem-
melse med den gældende kommuneplan og 
rammebestemmelserne for kommuneplanens 
enkeltområde 07.02.S01 videreføres i nærvæ-
rende lokalplan.  
 
 
Zonestatus 
Hele lokalplanområdet er sommerhusområde 
og fastholdes som sådan.  
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Lokalplanområdet er sammenfaldende med kommunepla-
nens enkeltområde 07.02.S01 (det store gule felt). 
   

 
Kystnærhedszonen 
Hele planområdet er omfattet af reglerne for 
kystnærhedszonen.  
 
Et af lokalplanens formål er at sikre, at ny be-
byggelse med placering, udformning og mate-
rialevalg tager størst mulig hensyn til kystland-
skabet og de landskabelige værdier. 
  
Såfremt ældre bebyggelse erstattes af nyt 
byggeri, skal byggeriet placeres med mindst 
mulig regulering af terrænet. Bygningshøjden i 
lokalplanområdet er begrænset til højst 6,5 m 
for nogle områder og 5 m for andre.  
 
Lokalplanområdet er et eksisterende udbygget 
sommerhusområde og det vurderes derfor, at 
kystlandskabet ikke påvirkes negativt med de 
bestemmelser, der er fastlagt i lokalplanen. 
Vurderingen begrundes med, at ny bebyggel-
se, der erstatter ældre, i større grad skal til-
passes landskabet, end der er krav om i de 
eksisterende deklarationer, der aflyses med 
denne lokalplan, samtidigt med at udstyk-
ningsmulighederne begrænses. 
 
Sammenlagt vil området opleves med bebyg-
gelse i et stærkt naturpræget landskab, hvor 
klitterne vil være dominerende.  
Lokalplanens bestemmelser vil medvirke til at 
opfylde intentionerne bag kystnærhedszone-
bestemmelserne.  
 
 

Tinglyste deklarationer 
Ved lokalplanens vedtagelse ophæves en 
række deklarationer.  
Deklarationerne ophæves fortrinsvis som følge 
af uoverensstemmelse med lokalplanens for-
mål og er særskilt nævnt i bestemmelserne 
afsnit 12. 
 
 
 
FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 

 
Miljøvurdering 
Lokalplanen er screenet efter bestemmelserne 
i Lov om miljøvurdering af planer og program-
mer. Konklusionen på screeningen er, at pla-
nen ikke skal miljøvurderes, fordi lokalplanen 
ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder 
et internationalt naturbeskyttelsesområde.  
 
I screeningen er der lagt vægt på, at der er tale 
om et allerede udbygget sommerhusområde 
med begrænsede udstyknings- eller udbyg-
ningsmuligheder. Bestemmelserne i lokalpla-
nen er udformet til at bevare og beskytte det 
vestjyske klitlandskab med de geologiske og 
naturindholdsmæssige forhold, der særligt 
findes her. Planen muliggør samtidig, at der for 
det samlede sommerhusområde kan opføres 
bebyggelse i overensstemmelse med både 
gammel og mere moderne byggestil, med re-
spekt for natur og kultur.  
 
 
Jordforurening 
Der er ikke registeret jordforurening i planom-
rådet. 
 
 
Internationalt naturbeskyttelsesområde 
Der findes i og omkring lokalplanområdet stør-
re områder, der er udpeget som enten EF-
Fuglebeskyttelsesområde, EF-Habitatområde 
eller EF-Ramsarområde.  
 
EF-Fuglebeskyttelsesområder er vigtige leve-
steder for en lang række truede fuglearter. 
Områderne er udpeget på baggrund af EF-
Fuglebeskyttelsesdirektivet, der trådte i kraft i 
1981. Udvælgelsen af arter er sket med ud-
gangspunkt i sårbarheden med hensyn til ud-
bredelsesmønster, antal eller krav til specielle 
levesteder. 
 
EF-Habitatområder er områder, der indeholder 
truede naturtyper samt levesteder for sjældne 
og truede dyr og planter. 
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Ramsarområder er vådområder af international 
betydning, navnlig som levesteder for vandfug-
le. Mindre dele af lokalplanområdet er inde-
holdt i de internationale naturbeskyttelsesom-
råder. Områderne er udbygget. 
 
Indenfor internationale naturbeskyttelsesområ-
der må der bl.a. ikke udlægges nye arealer til 
sommerhusområder. Planen udlægger ikke 
nye områder til sommerhusbebyggelse, og den 
eksisterende lovlige anvendelse forventes ikke 
at påvirke beskyttelsesområderne anderledes, 
end påvirkningen er forud for planens vedta-
gelse.  
 

 
Lokalplanområdet grænser op til og indeholder flere for-
skellige internationale naturbeskyttelsesområder. 
 

 
Naturbeskyttelsesloven 
Der findes indenfor planområdet større sam-
menhængende områder, der er kategoriseret 
som hede og beskyttet efter naturbeskyttelses-
lovens §3. Hederegistreringen kan ses på det 
følgende kortudsnit.  

 
Den grønne signatur angiver områder beskyttet efter 
naturbeskyttelsesloven som hede. 
  

Lokalplanområdet er mod vest delvist afgræn-
set af klitfredningslinjen i henhold til §8 i natur-
beskyttelsesloven. Enkelte matrikel numre er 
helt eller delvist omfattet af klitfredningslinjen, 
som det fremgår af kortudsnittet.  
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Klitfredningslinjen er flere steder beliggende indenfor 
lokalplanområdet. 

 
Der må jf. naturbeskyttelsesloven ikke ske 
tilstandsændringer i de klitfredede arealer, 
ligesom der ikke må etableres hegn, placeres 
campingvogne, foretages udstykning mv.  
 
 
Museumsloven 
Efter museumsloven § 23 skal kulturministeren 
og de statslige og statsanerkendte museer 
gennem samarbejde med plan- og frednings-
myndigheder sørge for, at væsentlige beva-
ringsværdier sikres for eftertiden. I forbindelse 
med jordarbejdet, for eksempel ved bygge- og 
anlægsarbejder, kan der dukke spor af for-
tidsminder op, som ifølge museumsloven kan 
forlanges undersøgt for bygherrens regning. 
Med henblik på at undgå forsinkelser af an-
lægsarbejde og uforudsete omkostninger har 
bygherren mulighed for at få foretaget en for-
undersøgelse, inden afsættelsesarbejdet 
igangsættes. 
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LOKALPLAN 07.02.L02 SOMMERHUSOMRÅDERNE VED HENNE STRAND 
  I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. 

september 2009) med senere ændringer fastsættes herved føl-
gende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 

   
   
1. LOKALPLANENS FORMÅL 

  1.01 
  Lokalplanen har til formål: 

� at fastholde lokalplanområdet som sommerhusområde, 
� at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering, om-

fang, udformning og materialevalg, under størst mulig hensyn 
til klitlandskabet, kysten og kulturhistoriske værdier, 

� at bevare, landskabets åbne karakter,  
� at fastlægge princip for bestemmelse af niveauplan, og 
� at sikre inddelingen i delområder med individuel karakter. 

   
 
2. OMRÅDETS ZONESTATUS OG AFGRÆNSNING  
  2.01 
  Lokalplanområdet skal fastholdes som sommerhusområde 
   
  2.02 
  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matri-

kel nr. 18, 20, 11g, 11h, 11i, 11k, 11l, 11m, 11n, 11o, 11p, 11q, 
12c, 12g, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 
12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 
13i, 13k, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 13r, 13s, 13t, 13u, 13v, 13x, 
13y, 13z, 13æ, 13ø, 7000h, 1bb, 1bc, 1bf, 1bg, 1bh, 1bk, 1bl, 1bo, 
1bp, 1bq, 1bs, 1bz, 1bæ, 1bø, 1ca, 1cd, 1ce, 1cg, 1ch, 1ci, 1ck, 
1cl, 1cm, 1cn, 1co, 1cp, 1cq, 1cr, 1cs, 1ct, 1cu, 1cv, 1cx, 1cy, 1cz, 
1cø, 1da, 1db, 1dc, 1de, 1df, 1dh, 1dl, 1dp, 1dr, 1ds, 1du, 1dv, 
1dy, 1ea, 1eb, 1ec, 1ed, 1ee, 1ef, 1eg, 1eh, 1ei, 1ek, 1el, 1em, 
1en, 1eo, 1ep, 1er, 1es, 1et, 1eu, 1ey, 1ez, 1eæ, 1eø, 1fa, 1fb, 
1fc, 1fd, 1fe, 1ff, 1fg, 1fi, 1fl, 1fm, 1fn, 1fo, 1fr, 1ft, 1fu, 1fv, 1fz, 
1fø, 1ga, 1gb, 1gc, 1gg, 1gl, 1go, 1gp, 1gs, 1gt, 1gu, 1gv, 1gx, 
1gz, 1gæ, 1gø, 1ha, 1hc, 1he, 1hf, 1hg, 1hh, 1hq, 1hr, 1hs, 1ht, 
1hu, 1hx, 1hy, 1hz, 1hæ, 1hø, 1ia, 1ib, 1ic, 1id, 1ig, 1ii, 1ik, 1im, 
1in, 1io, 1ip, 1ir, 1is, 1it, 1iu, 1iv, 1ix, 1iø, 1kb, 1kc, 1kd, 1ke, 1kf, 
1kg, 1ki, 1kk, 1km, 1kn, 1kq, 1kr, 1ks, 1kv, 1kz, 1lb, 1lc, 1lg, 1lh, 
1li, 1lk, 1ll, 1lm, 1ln, 1lr, 1ls, 1lt, 1lu, 1ly, 1lø, 1ma, 1mb, 1md, 1mg, 
1mh, 1mi, 1mk, 1ml, 1mm, 1mn, 1mo, 1mp, 1mq, 1na, 1nb, 1nc, 
1nd, 1ng, 1nh, 1nk, 1nl, 1nm, 1no, 1np, 1nq, 1nr, 1ns, 1nt, 1nv, 
1nx, 1ny, 1nz, 1næ, 1nø, 1oa, 1ob, 1oc, 1od, 1oe, 1oh, 1oi, 1ok, 
1ol, 1om, 1on, 1op, 1oq, 1or, 1os, 1ot, 1ov, 1ox, 1oy, 1oz, 1oæ, 
1oø, 1pa, 1pb, 1pc, 1pd, 1ph, 1pi, 1pk, 1pl, 1pm, 1po, 1pp, 1pq, 
1pr, 1ps, 1pt, 1pu, 1pv, 1px, 1py, 1pz, 1pæ, 1pø, 1qa, 1qb, 1qc, 
1qd, 1qe, 1qf, 1qg, 1qh, 1qi, 1ql, 1qm, 1qn, 1qo, 1qp, 1qq, 1qr, 
1qs, 1qt, 1qu, 1qv, 1qx, 1qy, 1qz, 1qæ, 1qø, 1ra, 1rb, 1rc, 1rd, 1re, 
1rf, 1rg, 1rh, 1ri, 1rk, 1rl, 1rm, 1rn, 1ro, 1rp, 1rq, 1rr, 1rs, 1rt, 1ru, 
1rv, 1rx, 1ry, 1rz, 1ræ, 1rø, 1sa, 1sb, 1sc, 1sd, 1se, 1sf, 1sg, 1sh, 
1si, 1sl, 1so, 1sq, 1sr, 1st, 1su, 1sz, 1sæ, 1sø, 1ta, 1tb, 1tc, 1td, 
1te, 1tf, 1tg, 1ti, 1tl, 1tm, 1tn, 1tp, 1tq, 1tr, 1ts, 1tt, 1tu, 1tv, 1tx, 1ty, 
1tz, 1tæ, 1tø, 1ua, 1ub, 1uc, 1ud, 1ue, 1uf, 1ug, 1uh, 1ui, 1uk, 1ul, 
1um, 1un, 1uo, 1up, 1uq, 1ur, 1us, 1ut, 1uu, 1uv, 1ux, 1uz, 1uæ, 
1va, 1vc, 1vd, 1ve, 1vf, 1vg, 1vk, 1vl, 1vm, 1vn, 1vo, 1vp, 1vq, 1vr, 
1vs, 1vt, 1vu, 1vx, 1vy, 1vz, 1væ, 1vø, 1xa, 1xb, 1xc, 1xd, 1xe, 
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1xf, 1xg, 1xh, 1xi, 1xk, 1xn, 1xo, 1xp, 1xq, 1xr, 1xs, 1xt, 1xu, 1xv, 
1xx, 1xz, 1xæ, 1xø, 1ya, 1yb, 1yc, 1yd, 1zf, 1zg, 1zh, 1zi, 1zk, 1zl, 
1zm, 1zn, 1zo, 1zp, 1zq, 1zr, 1zs, 1zt, 1zx, 1æb, 1æd, 1æe, 1æf, 
1æg, 1æh, 1æi, 1æk, 1æl, 1æm, 1æn, 1æo, 1æp, 1ær, 1æs, 1æt, 
1æu, 1æv, 1æx, 1æy, 1æz, 1ææ, 1æø, 1øa, 1øb, 1øc, 1ød, 1øe, 
1øf, 1øg, 1øh, 1øi, 1øk, 1øl, 1øm, 1øn, 1øo, 1øp, 1øq, 1ør, 1øs, 
1øt, 1øu, 1øv, 1øx, 1øy, 1øz, 1øæ. 1øø, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 
12af, 12ag, 12ah, 12aa, 13aa, 13ab, 13ac, 13ad, 13ah, 13ak, 
13al, 13am, 1aaa, 1aab, 1aac, 1aad, 1aae, 1aaf, 1aag, 1aah, 
1aai, 1aak, 1aal, 1aam, 1aan, 1aao, 1aap, 1aaq, 1aar, 1aas, 1aat, 
1aau, 1aav, 1aax, 1aay, 1aaz, 1aaæ, 1aaø, 1aba, 1abb, 1abc, 
1abd, 1abe, 1abf, 1abg, 1abh, 1abi, 1abk, 1abl, 1abm, 1abn, 
1abo, 1abp, 1abq, 1abr, 1abs, 1abt, 1abu, 1abv, 1abx, 1aby, 1abz, 
1abæ, 1abø, 1aca, 1acb, 1acc, 1acd, 1ace, 1acf, 1acg, 1ach, 1aci, 
1ack, 1acl, 1acm, 1acn, 1aco, 1act, 1acu, 1acv, 1acx, 1acy, 1acz, 
1acæ, 1acø, 1ada, 1adb, 1adc, 1add, 1ade, 1adf, 1adl, 1adm, 
1adn, 1ado, 1adp, 1adq, 1adr, 1ads, 1adt, 1adu, 1adv, 1adx, 
1ady, 1adz, 1adæ, 1adø, 1aea, 1aeb, 1aec, 1aed, 1aee, 1aef, 
1aeg, 1aeh, 1aei, 1aek, 1ael, 1aem, 1aen, 1aeo, 1aep, 1aeq, 
1aer, 1aes, 1aet, 1aeu, 1aev, 1aex, 1aey, 1aez, 1aeæ, 1aeø, 
1afa, 1afb, 1afc, 1afd, 1afe, 1aff, 1afg, 1afh, 1afi, 1afk, 1afl, 1afm, 
1afn, 1afo, 1afp, 1afq, 1afr, 1afs, 1aft, 1afu, 1afv, 1afx, 1afy, 1afz, 
1afø, 1aga, 1agb, 1agc, 1agd, 1age, 1agf, 1agg, 1agh, 1agv, 
1agx, 1aha, 1ahb, 1ahc, 1ahd, 1ahe, 1ahf, 1ahg, 1ahh, 1ahi, 1ahk, 
1ahl, 1ahm, 1ahn, 1aho, 1ahp, 1ahq, 1ahr, 1ahs, 1aht, 1ahu, 
1ahz, 1ahy, 1ahx, 1ahæ, 1ahø, 1aia, 1aib, 1aic, 1aid, 1aie, 1aif, 
1aig, 1aih, 1aii, 1aik, 1ail, 1aim, 1ain, 1aio, 1aip, 1aiq, 1air, 1ais, 
1ait, 1aiu, 1aiv, 1aix, 1aiy, 1aiz, 1aiæ, 1akb, 1ake, 1akg, 1akh, 
1aki, 1akk, 1akl, 1akm, 1akn, 1ako, 1akp, 1akq, 1akr, 1aks, 1akt, 
1akv, 1akx, 1aky, 1akz, 1akæ, 1akø, 1ala, 1alb, 1alc, 1ald, 1ale, 
1alf, 1alg, 1alh, 1ali, 1alk, 1all, 1alm, 1aln, 1alo, 1alp, 1alq, 1alr, 
1alu, 1alv, 1alx, 1aly, 1alz, 1alæ, 1alø, 1ama, 1amb, 1amc, 1amd, 
1ame, 1amf, 1amg, 1amh, 1ami, 1amk, 1aml, 1amm, 1amn, 
1amo, 1amp, 1amq, 1amr, 1ams, 1amt, 1amu, 1amv, 1amx, 
1amy, 1amz, 1amæ, 1amø, 1ana, 1anb, 1anc, 1and, 1ane, 1anf, 
1ang, 1anh, 1ani, 1ank, 1anl, 1anm, 1ann, 1ano, 1anp, 1anq, 
1anr, 1ans, 1ant, 1anu, 1anv, 1anx, 1any, 1anz, 1anæ, 1anø, 
1aoa, 1aob, 1aoc, 1aod, 1aoe, 1aof, 1aog, 1aoh, 1aoi, 1aok, 1aol, 
1aom, 1aon, 1aoo, 1aop, 1aoq, 1aor, 1aos, 1aot, 1aou, 1aov, 
1aox, 1aoy, 1aoz, 1aoæ, 1aoø, 1apa, 1apb, 1apc, 1ape, 1apf, 
1apg, 1aph, 1api, 1apk, 1apl, 1apm, 1apn, 1apo, 1app, 1apr, 
1aps, 1aqb, 1aqc, 1aqd, 1aqe, 1aqf, 1aqg, 1aqh, 1aqi, 1aqk, 1aql, 
1aqm, 1aqn, 1aqo, 1aqx, 1aqy, 1aqz, 1aqæ, 1aqø, 1ara, 1arc, 
1arf, 1arg, 1arh, 1ari, 1ark, 1arl, 1arm, 1arn, 1aro, 1arp, 1arq, 1art, 
1aru, 1arv, 1arx, 1ary, 1arz, 1aræ, 1arø, 1asa, 1asb, 1asc, 1asd, 
1ase, 1asf, 1asg, 1ash, 1asi, 1ask, 1asl, 1asm, 1asn, 1aso, 1asp, 
1asq, 1asr, 1ass, 1ast, 1asu, 1asv, 1asx, 1asy, 1asz, 1asæ, 1asø, 
1ata, 1atc, 1atd, 1ate, 1atf, 1atg, 1ath, 1ati, 1atk, 1atn, 1ato, 1atp, 
1atq, 1atr, 1ats, 1att, 1atu, 1atv, 1atx, 1aty, 1atz, 1atæ, 1atø, 
1aua, 1aub, 1auc, 1aud, 1auf, 1auh, 1auk, 1aul, 1aum, 1aun, 
1auo, 1aup, 1auq, 1aur, 1aus, 1aut, 1auu, 1auv, 1aux, 1auy, 1auz, 
1auæ, 1auø, 1avb, 1avc, 1avd, 1avf, 1avg, 1avh, 1avk, 1avn, 
1avp, 1avq, 1avr, 1avs, 1avt, 1avu, 1avv, 1avx, 1avy, 1avz, 1avæ, 
1axa, 1axb, 1axc, 1axd, 1axe, 1axf, 1axg, 1axk, 1axl, 1axm, 1axn, 
1axo, 1axp, 1axq, 1axr, 1axs, 1axt, 1axu, 1axv, 1axx, 1axy, 1axz, 
1axæ, 1axø, 1aya, 1ayb, 1ayc, 1ayd, 1aye, 1ayf, 1ayg, 1ayh, 1ayi, 
1ayk, 1ayl, 1aym, 1ayn, 1ayo, 1ayp, 1ayq, 1ayr, 1ays, 1ayt, 1ayu, 
1ayv, 1ayx, 1ayy, 1ayz, 1ayæ, 1ayø, 1aza, 1azb, 1azc, 1azd, 
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1aze, 1azf, 1azg, 1azh, 1azi, 1azn, 1azo, 1azp, 1azq, 1azr, 1azs, 
1azt, 1azv, 1azx, 1aæ, 1aæa, 1aæb, 1aæd, 1aæf, 1aæg, 1aæh, 
1aæi, 1aæk, 1aæl, 1aæm, 1aæn, 1aæo, 1aæp, 1aæq, 1aær, 
1aæs, 1aæt, 1aæu, 1aæv, 1aøc, 1aød, 1aøe, 1aøf, 1aøg, 1aøh, 
1aøi, 1aøk, 1aøl, 1aøm, 1aøn, 1aøo, 1aøp, 1aør, 1aøs, 1aøt, 
1aøu, 1aøv, 1aøx, 1aøy, 1aøz, 1aøæ, 1bac, 1bad, 1bae, 1bag, 
1bah, 1bam, 1ban, 1bao, 1bap, 1baq Henne By, Henne samt dele 
af 3l, 13c, 7000d, 1aa, 1ae, 1ex, 1fk, 1fæ, 1hd, 1lq, 1mr, 1mt, 1ni, 
1of, 1og, 1oo, 1pe, 1pn, 1zø, 1æa, 13ae, 13af, 13ag, 1ars, 1aug, 
1azt, 1azø, 1aæc, 1aæe, 1aøa, 1aøb, 1aøq. 

   
  2.03 
  Lokalplanområdet opdeles i 7 delområder, som vist på Kortbilag 2. 

� Delområde I omfatter matr.nr. 1bo, 1dh, 1nd, 1ts, 1tt, 1tu, 1tv, 
1tx, 1ty, 1tz, 1tæ, 1tø, 1ua, 1ub, 1uc, 1ud, 1ue, 1uf, 1ug, 1uh, 
1ui, 1aqy, 1aqz, 1ara, 1arc, 1atd, 1ate, 1atf, 1atk, 1ayb, 1ayc, 
1aøu, 1aøv, 1aøx, 1aøy, Henne By, Henne samt Dele af:,1ae, 
1bq, 1ex, 1lq, 1mt, 1aa, 1aug, 1azø Henne By, Henne 

� Delområde II omfatter matr. nr. 1adl, 1adm, 1adn, 1ado, 1adp, 
1adq, 1adr, 1ads, 1adt, 1adu, 1adv, 1adx, 1ady, 1adz, 1adæ, 
1adø, 1aea, 1aeb, 1aec, 1aed, 1aee, 1aef, 1aeg, 1aeh, 1aei, 
1aek, 1ael, 1aem, 1aen, 1aeo, 1aep, 1aeq, 1aer, 1aes, 1aet, 
1aeu, 1aev, 1aex, 1aey, 1aez, 1aeæ, 1aeø, 1afa, 1afb, 1afc, 
1afd, 1afe, 1aff, 1afg, 1afh, 1afi, 1afk, 1afl, 1afm, 1afn, 1afo, 
1afp, 1afq, 1afr, 1afs, 1aft, 1afu, 1afv, 1afx, 1afy, 1afz, 1asa, 
1asb, 1asc, 1asd, 1ase, 1asf, 1asg, 1ash, 1asi, 1ask, 1asl, 
1asm, 1asn, 1aso, 1asp, 1asq, 1asr, 1ass, 1ast, 1asu, 1asv, 
1asx, 1asy, 1asz, 1asæ, 1auæ Henne By, Henne samt dele 
af, 1mr, 1ars, 1aæe Henne By, Henne 

� Delområde III omfatter matr. nr. 13e, 13x, 13y,1cy, 1zx, 13aa, 
13ac, 1ahx, 1ahy, 1ahz, 1akg, 1akh, 1aki, 1akk, 1akl, 1akm, 
1akn, 1ako, 1akp, 1akq, 1akr, 1aks, 1akt, 1amt, 1amu, 1amv, 
1amx, 1amy, 1amz, 1amæ, 1amø, 1ana, 1apg, 1aph, 1api, 
1apk, 1apl, 1aqb, 1aqo, 1arv, 1ato, 1atp, 1atq, 1atr, 1aus, 
1aut, 1auu, 1axb, 1axc, 1axd, 1axg, 1axk, 1axl, 1axt, 1axu, 
1axæ, 1ayf, 1ayk, 1ayl, 1aym, 1ayn, 1ayo Henne By, Henne 
samt Dele af, 13c, 1aæe, 1aæc Henne By, Henne 

� Delområde IV omfatter matr. nr. 13ad, 1ain, 1aio, 1aip, 1aiq, 
1air, 1ais, 1ait, 1aiu, 1aiv, 1akz, 1akæ, 1aqn, 1axm, 1aæl, 
1aæp, 1aæq, 1aær, 1aæs, 1aæt Henne By, Henne samt dele 
af: 13ae, 13af, 13ag Henne By, Henne 

� Delområde V omfatter matr.nr. 1æa, 1æf, 1æg, 1øz, 1øæ, 
1øø, 1aaa, 1abv, 1abx, 1aby, 1abz, 1abæ, 1abø, 1aca, 1acb, 
1acc, 1acd, 1ace, 1acf, 1acg, 1ach, 1aci, 1ack, 1acl, Henne 
By, Henne samt dele af 1aæe, Henne By, Henne  

� Delområde VI omfatter matr.nr. 11g, 11h, 11i, 11k, 11l, 11m, 
11n, 11o, 11p, 11q, 12c, 12g, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 
12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 
12ø, 13d, 13f, 13g, 13h, 13i, 13k, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 
13r, 13s, 13t, 13u, 13v, 13z, 13æ, 13ø, 12aa, 12ab, 12ac, 
12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah, 13ab, 13ah, 13ak, 13al, 13am, 
1bc, 1bk, 1ce, 1cg, 1ch, 1ci, 1cx, 1da, 1dc, 1dp, 1eh, 1ei, 
1eæ, 1fd, 1fi, 1gc, 1gg, 1gv, 1he, 1hr, 1hs, 1ir, 1km, 1kn, 1ll, 
1lm, 1lr, 1nh, 1no, 1ns, 1nx, 1ny, 1ox, 1qr, 1qs, 1qt, 1qu, 1qv, 
1qx, 1qy, 1qz, 1qæ, 1qø, 1ra, 1rb, 1rc, 1rd, 1re, 1rf, 1rg, 1rh, 
1ri, 1rk, 1ry, 1ræ, 1rø, 1sa, 1sb, 1sc, 1sd, 1se, 1tp, 1uk, 1um, 
1un, 1uo, 1up, 1uq, 1ur, 1us, 1vk, 1vl, 1vm, 1vn, 1vo, 1vp, 
1vy, 1xi, 1yb, 1yc, 1yd, 1æd, 1æe, 1øa, 1øb, 1øc, 1ød, 1øe, 
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1øf, 1øg, 1øh, 1øi, 1øk, 1øl, 1øm, 1øn, 1øo, 1øp, 1øq, 1ør, 
1øs, 1øt, 1øu, 1øv, 1øx, 1øy, 1aab, 1aac, 1aad, 1aae, 1aaf, 
1aag, 1aah, 1aai, 1aak, 1aal, 1aam, 1aan, 1aao, 1aap, 1aaq, 
1aar, 1aas, 1aat, 1aau, 1aav, 1aax, 1aay, 1aaz, 1aaæ, 1aaø, 
1aba, 1abb, 1abc, 1abd, 1abh, 1abi, 1abk, 1abl, 1abm, 1abn, 
1abo, 1abp, 1abq, 1abr, 1abs, 1abt, 1abu, 1acm, 1acn, 1aha, 
1ahb, 1ahd, 1ahe, 1ahf, 1ahg, 1ahh, 1ahi, 1ahk, 1ahl, 1ahm, 
1ahn, 1aho, 1ahp, 1ahq, 1ahr, 1ahs, 1aht, 1ahu, 1aid, 1aik, 
1aix, 1ake, 1akv, 1akx, 1aky, 1akø, 1ala, 1alb, 1alc, 1ald, 
1ale, 1alf, 1alg, 1alh, 1ali, 1alu, 1alv, 1alx, 1aly, 1alz, 1alæ, 
1alø, 1ama, 1amb, 1amc, 1amd, 1ame, 1amf, 1amg, 1amh, 
1ami, 1amk, 1aml, 1amm, 1amn, 1amo, 1amp, 1amq, 1amr, 
1ams, 1anb, 1anc, 1and, 1ane, 1anf, 1ang, 1anh, 1ani, 1ank, 
1anl, 1anm, 1ann, 1ano, 1anp, 1anq, 1anr, 1ans, 1ant, 1anu, 
1anv, 1anx, 1any, 1anz, 1anæ, 1anø, 1aoa, 1aob, 1aoc, 1aod, 
1aoe, 1aof, 1aog, 1aoh, 1aoi, 1aok, 1aol, 1aom, 1aon, 1aoo, 
1aop, 1aoq, 1aor, 1aos, 1aot, 1aou, 1aov, 1aox, 1apm, 1apn, 
1apo, 1app, 1aqc, 1aqd, 1aqe, 1aqf, 1aqg, 1aqh, 1aqi, 1aqk, 
1aql, 1aqm, 1aqø, 1arl, 1arx, 1ary, 1arz, 1aræ, 1atc, 1atg, 
1ats, 1att, 1atu, 1atv, 1atx, 1aty, 1atz, 1atæ, 1atø, 1aua, 1aub, 
1auc, 1aud, 1auh, 1auk, 1aul, 1aum, 1aun, 1auo, 1aup, 1auq, 
1aur, 1auv, 1aux, 1auy, 1auz, 1avq, 1avr, 1avs, 1avt, 1avu, 
1avv, 1avx, 1avy, 1avz, 1avæ, 1axe, 1axf, 1axn, 1axo, 1axp, 
1axy, 1axz, 1axø, 1aya, 1aye, 1ayg, 1ayh, 1ayi, 1ayp, 1ayq, 
1ayr, 1ays, 1ayt, 1ayu, 1ayv, 1ayx, 1ayy, 1ayz, 1ayæ, 1ayø, 
1aza, 1azb, 1azc, 1azd, 1aze, 1azf, 1azg, 1azh, 1azr, 1azs, 
1azv, 1azx, 1aæa, 1aæb, 1aæc, 1aæd, 1aæh, 1aæi, 1aæm, 
1aæn, 1aæo, 1aøf, 1aøz Henne By, Henne samt dele af, 3l, 
1zø, 1aæe Henne By, Henne 

� Delområde VII omfatter matr.nr. 18, 20, 1bb, 1bf, 1bg, 1bh, 
1bl, 1bp, 1bs, 1bz, 1bæ, 1bø, 1ca, 1cd, 1ck, 1cl, 1cm, 1cn, 
1co, 1cp, 1cq, 1cr, 1cs, 1ct, 1cu, 1cv, 1cz, 1cø, 1db, 1de, 1df, 
1dl, 1dr, 1ds, 1du, 1dv, 1dy, 1ea, 1eb, 1ec, 1ed, 1ee, 1ef, 1eg, 
1ek, 1el, 1em, 1en, 1eo, 1ep, 1er, 1es, 1et, 1eu, 1ey, 1ez, 
1eø, 1fa, 1fb, 1fc, 1fe, 1ff, 1fg, 1fl, 1fm, 1fn, 1fo, 1fr, 1ft, 1fu, 
1fv, 1fz, 1fø, 1ga, 1gb, 1gl, 1go, 1gp, 1gs, 1gt, 1gu, 1gx, 1gz, 
1gæ, 1gø, 1ha, 1hc, 1hf, 1hg, 1hh, 1hq, 1ht, 1hu, 1hx, 1hy, 
1hz, 1hæ, 1hø, 1ia, 1ib, 1ic, 1id, 1ig, 1ii, 1ik, 1im, 1in, 1io, 1ip, 
1is, 1it, 1iu, 1iv, 1ix, 1iø, 1kb, 1kc, 1kd, 1ke, 1kf, 1kg, 1ki, 1kk, 
1kq, 1kr, 1ks, 1kv, 1kz, 1lb, 1lc, 1lg, 1lh, 1li, 1lk, 1ln, 1ls, 1lt, 
1lu, 1ly, 1lø, 1ma, 1mb, 1md, 1mg, 1mh, 1mi, 1mk, 1ml, 1mm, 
1mn, 1mo, 1mp, 1mq, 1na, 1nb, 1nc, 1ng, 1nk, 1nl, 1nm, 1np, 
1nq, 1nr, 1nt, 1nv, 1nz, 1næ, 1nø, 1oa, 1ob, 1oc, 1od, 1oe, 
1oh, 1oi, 1ok, 1ol, 1om, 1on, 1op, 1oq, 1or, 1os, 1ot, 1ov, 1oy, 
1oz, 1oæ, 1oø, 1pa, 1pb, 1pc, 1pd, 1ph, 1pi, 1pk, 1pl, 1pm, 
1po, 1pp, 1pq, 1pr, 1ps, 1pt, 1pu, 1pv, 1px, 1py, 1pz, 1pæ, 
1pø, 1qa, 1qb, 1qc, 1qd, 1qe, 1qf, 1qg, 1qh, 1qi, 1ql, 1qm, 
1qn, 1qo, 1qp, 1qq, 1rl, 1rm, 1rn, 1ro, 1rp, 1rq, 1rr, 1rs, 1rt, 
1ru, 1rv, 1rx, 1rz, 1sf, 1sg, 1sh, 1si, 1sl, 1so, 1sq, 1sr, 1st, 
1su, 1sz, 1sæ, 1sø, 1ta, 1tb, 1tc, 1td, 1te, 1tf, 1tg, 1ti, 1tl, 1tm, 
1tn, 1tq, 1tr, 1ul, 1ut, 1uu, 1uv, 1ux, 1uz, 1uæ, 1va, 1vc, 1vd, 
1ve, 1vf, 1vg, 1vq, 1vr, 1vs, 1vt, 1vu, 1vx, 1vz, 1væ, 1vø, 1xa, 
1xb, 1xc, 1xd, 1xe, 1xf, 1xg, 1xh, 1xk, 1xn, 1xo, 1xp, 1xq, 1xr, 
1xs, 1xt, 1xu, 1xv, 1xx, 1xz, 1xæ, 1xø, 1ya, 1zf, 1zg, 1zh, 1zi, 
1zk, 1zl, 1zm, 1zn, 1zo, 1zp, 1zq, 1zr, 1zs, 1zt, 1æb, 1æh, 
1æi, 1æk, 1æl, 1æm, 1æn, 1æo, 1æp, 1ær, 1æs, 1æt, 1æu, 
1æv, 1æx, 1æy, 1æz, 1ææ, 1æø, 1abe, 1abf, 1abg, 1aco, 
1act, 1acu, 1acv, 1acx, 1acy, 1acz, 1acæ, 1acø, 1ada, 1adb, 
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1adc, 1add, 1ade, 1adf, 1afø, 1aga, 1agb, 1agc, 1agd, 1age, 
1agf, 1agg, 1agh, 1agv, 1agx, 1ahc, 1ahæ, 1ahø, 1aia, 1aib, 
1aic, 1aie, 1aif, 1aig, 1aih, 1aii, 1ail, 1aim, 1aiy, 1aiz, 1aiæ, 
1akb, 1alk, 1all, 1alm, 1aln, 1alo, 1alp, 1alq, 1alr, 1aoy, 1aoz, 
1aoæ, 1aoø, 1apa, 1apb, 1apc, 1ape, 1apr, 1aps, 1aqx, 
1aqæ, 1arf, 1arg, 1arh, 1ari, 1ark, 1arm, 1arn, 1aro, 1arp, 
1arq, 1art, 1aru, 1arø, 1asø, 1ata, 1ath, 1ati, 1atn, 1auf, 1auø, 
1avb, 1avc, 1avd, 1avf, 1avg, 1avh, 1avk, 1avn, 1avp, 1axa, 
1axq, 1axv, 1axx, 1ayd, 1azi, 1azn, 1azo, 1azp, 1azq, 1azt, 
1aæ, 1aæf, 1aæg, 1aæk, 1aæu, 1aæv, 1aøc, 1aød, 1aøe, 
1aøg, 1aøh, 1aøi, 1aøk, 1aøl, 1aøm, 1aøn, 1aøo, 1aøp, 1aør, 
1aøs, 1aøt, 1aøæ, 1bac, 1bad, 1bae, 1bag, 1bah, 1bam, 
1ban, 1bao, 1bap, 1baq, 7000h, Henne By, Henne samt dele 
af 7000d, 1fk, 1fæ, 1hd, 1ni, 1of, 1og, 1oo, 1pe, 1pn, 1azt, 
1aæe, 1aøa, 1aøb, 1aøq Henne By, Henne 

   
   
3. OMRÅDETS ANVENDELSE 
  3.01  
  Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til sommerhusom-

råde.  
 
Til forsyning og betjening af lokalområdet kan den enkelte ejen-
dom, helt eller delvist udnyttes til transformatorstation, vej, sti, 
parkering eller lignende former for tekniske anlæg. 

   
  3.02 
  Matr.nr. 1aæe og 1ars Henne By, Henne skal henligge som ube-

byggende fællesarealer, veje, stier eller lign.   
   
   
4. UDSTYKNING 

  4.01 Udstykning 
  Den enkelte ejendoms grundareal skal, ved udstykning, sammen-

lægning eller arealoverførelse, være mindst 1.500 m2. Undtaget 
herfra er udstykning til veje, stier eller lign. 
 
Matr.nr. 1ars og 1aæe begge Henne By, Henne må ikke udstyk-
kes 

   
   
5. VEJE, STIER OG PARKERING 
  5.01 Vejadgang 
  Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes ad eksisterende vejnet, 

primært fra Strandvejen. 
   
  5.02 Parkering 
  Den enkelte ejendom kan anvendes til parkering eller andre tekni-

ske anlæg.  
 
Der skal etableres mindst 2 parkeringspladser, på den enkelte 
ejendom.  
 
Parkering skal indpasses bedst muligt i det nære lokalområde. 
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6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

  6.01 Bebyggelsesprocent 
  Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 

15.  
   
  6.02 Bebyggelses enheder 
*) Med anneks menes en fritliggende 
mindre bygning til ophold, uden 
køkkenfaciliteter  
**)Med skur og udhus forstås en 
mindre bygning til opbevaring. 
***)Med ekstern overdækning, me-
nes en overdækning der ikke er 
integreret under hovedhusets tag.   
****) Med facadelinje menes en 
lodret linje fra tagfod (foruden ud-
hæng) til terræn der bl.a. omfatter 
integrerede småbygninger, over-
dækninger og lignende. 

 For den enkelte grund må der højst opføres,  
- ét hovedhus i form af sommerhus med én bolig,  
- ét anneks*,  
- ét skur eller udhus**,  
- én ekstern overdækning***, og  
- én garage eller carport.  

 
Kælder skal placeres indenfor hovedhusets facadelinje****. 

   
  6.03 Bebyggelsens omfang 
  For den enkelte grund må, 

- arealet for et anneks ikke overstige 25 m² 
- det samlede areal for garage, carport, skure og lignende 

former for småbygninger, samt eksterne overdækninger 
uden for hovedhusets tag, ikke overstige 35 m2 

   
  6.04 Bebyggelsens højde  
*****) Niveauplan defineres ift. prin-
cipperne på Bilag A. 

 I Delområderne I, II, IV og VI må bebyggelsens højde ikke oversti-
ge 1 etage, og 5 m over fastlagt niveauplan*****. 

   
  I Delområderne III, V og VII må bebyggelsens højde ikke overstige 

1 etage med udnyttelig tagetage og 6,5 m over fastlagt niveau-
plan*****. 

   
  6.05 Bebyggelsens placering  
 

 
 
******) Afstande til skel for bygninger 
med organisk tagmateriale skal 
overholdes, med mindre det kan 
godtgøres at tagmaterialet kan 
klassificeres til at overholde brand-
krav fastsat i bygningsreglementet. 

 Bebyggelse skal placeres mindst 5 m fra skel.  
 
Garage, carport, skure og lignende former for småbygninger skal 
placeres mindst 2,5 m fra skel, under forudsætning af at højden 
indtil 5 m fra skel ikke overstiger 2,5 m over fastlagte niveauplan.  
 
Bygninger med tag af strå og tilsvarende former for organiske 
materialer skal placeres mindst 10 m fra skel******.  

   
  6.06 Inventar mv. – Nærzone 
*******) Med nærzone menes en 
zone til etablering af private rum og 
placering af inventar. Nærzonen er 
nærmere defineret i Bilag A.  

 Inventar i form af faste terrasser, platforme, legeredskaber og 
lignende samt plankeværk eller andre hegnstyper, skal placeres 
indenfor nærzonen*******, som defineret i Bilag A.  

   
  6.07 Niveauplan 
 
 
********) Med niveauplan menes den 
fastlagte kote, hvorfra højdegrænser 
bestemmes. 
 
 
 
*********)Med hovedhus menes 
ejedommens primære bygning, i 
form af sommerhuset. 

 Ny bebyggelse skal placeres så terrænregulering minimeres og 
må ikke placeres på klittoppe. 
 
Ny bebyggelse skal placeres med udgangspunkt i det for grunden 
fastlagte niveauplan********, jf. principperne i Bilag A. 
 
For anneks og småbygninger som garage, carport og udhus mv., 
samt eksterne overdækninger må niveauplan ikke overstige ho-
vedhusets********* niveauplan. 
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7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 
  7.01  
  Eksisterende lovligt byggeri kan fastholde farver og materialer på 

døre, vinduer, udestuer, tagudhæng, gesimser og lignende former 
for mindre bygningsdele. 

   
   
  7.02 Facader* 
*)Med facader, menes alle byg-
ningskroppens overflader, heriblandt 
døre, vinduer, udestuer, tagudhæng, 
gesimser og lignende former for 
mindre bygningsdele. 

 
**)Med jordfarver menes afdæmpe-
de farver uden glans.  
 

 Ny bebyggelse skal fremstå i mørke jordfarver**, hvor andelen af 
sort udgør min. 30 %. Følgende farver kan anvendes;  

- sort,  
- antracitgrå og mørkegrå,  
- mørkebrun, 
- mørkerød, 
- mørkegrøn og  
- mørkeblå. 

 
I Delområde III skal ydervægge i ny bebyggelse fremstå i rødbru-
ne tegl. 
  
Anneks og småbygninger som garager, carporte, skure og lignen-
de skal fremstå sort eller i samme farve som hovedhuset. 

   
  7.03 Tagform 
***) Med symmetrisk saddeltag 
menes et tag der kan spejles om-
kring tagryggen, hvor hver side har 
samme taghældning. Forlængelse af 
tag over udhuse eller overdækninger 
skal ikke udføres symmetrisk og kan 
udføres på kun en bygningsside. 

 Nyt tag på hovedhuset skal i Delområderne I, II, III, IV, V og VI 
udføres som symmetrisk saddeltag***.  
 
Valm tillades ikke i delområderne I og II.  
 
Tag på anneks og småbygninger, som garager, carporte, skure og 
lignende kan udføres med fladt tag, ensidig taghældning, saddel-
tag eller som buet. Dette gælder ikke i delområde III, hvor sekun-
dære bygninger skal udformes med symmetrisk saddeltag.  

   
  7.04 Taghældning 
  Nyt tag på hovedhuset skal udføres med en taghældning; 

- på 15-30o i Delområderne I, II, IV og VI. 
 
- på 45-60o i Delområderne III og V.  
 
I Delområde III skal tag på anneks og småbygninger, som gara-
ger, carporte, skure og lignende have en taghældning på 15-30o. 

   
 
 
 
 
****) Glansen skal være testet efter 
ISO 2813 metoden fra 1994. 
 
*****) Med organiske materialer, 
menes materialer deri mere eller 
mindre grad fremstår i sin naturlige 
form, som levende eller død orga-
nisme.   
 
 
 
 
 

 

 7.05 Tagmaterialer 
 Nye tage skal fremstå sorte. Solenergianlæg i Delområderne I og 

VI skal være sorte og ensfarvet i paneler, rammer og beslag mv.  
 
Blanke og reflekterende materialer med et glanstal**** over 25 må 
ikke anvendes. Solenergi anlæg skal være antirefleks behandlet.  
 
Tage beklædt med organiske materialer***** som strå, tørv eller 
tilsvarende skal fremstå naturel. 
 
Tage i Delområde I skal beklædes med pap, fibercement, træ-
spån, metal, eller tagsten af tegl eller beton.   
 
Tage i Delområderne II og IV skal fremstå med græs- eller lyng-
tørv eller tilsvarende organiske materialer. 
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Tage i Delområde III skal beklædes med strå- eller rør. Anneks og 
småbygninger, som garager, carporte, skure og lignende skal 
belægges med græs- eller lyngtørv. 
 
Tage i Delområde V skal beklædes med strå- eller rør og møn-
ningstørv i tagryggen. 

   
  7.06 Udestuer, karnapper mv. 
  Udestuer, karnapper eller lignende former for glasinddækkede 

arealer, skal placeres under hovedhusets tagflade eller følge ho-
vedhusets taghældning, jf. principperne i bilag A.  

   
  7.07 Tagterrasser, altaner og kviste mv.  
  Tagterrasser, altaner og kviste skal integreres under hovedhusets 

tagareal og følge principperne i bilag A. Frontispice tillades ikke. 
 
Kvistvinduer i strå- og rørtage skal udføres i gammel, lokal stil. 

   
  7.08 Skilte 
  Skilte til husbenævnelse og lignende udsmykning skal placeres 

plant på hovedhusets facade og må ikke overstige et areal på 0,5 
m². Skilte skal fremstå afdæmpet og må ikke indeholde signalfar-
ver.  
 
Undtaget herfor er skilte til trafikregulering, henvisning og lignende 
former for officielle skilte. 

   
  7.09 Parabolantenner og skilte 
  Parabolantenner må højst have en diameter på 1 m. Parabolan-

tenner må ikke opsættes nærmere skel end 2,5 m og underkanten 
må ikke overstige 1m over terræn.  

   
   
8. UBEBYGGEDE AREALER 
  8.01 Ubebyggede arealer  
  Ubebyggede arealer indenfor den enkelte grund skal henligge i 

naturtilstand og friholdes for ændringer, konstruktioner, etableret 
beplantning mv.  
 
Arealer indenfor nærzonen er undtaget.  

   
  8.02 Nærzone* 
*) Med nærzone menes en zone til 
etablering af private rum og place-
ring af inventar. Nærzonen er nær-
mere defineret i Bilag A. 
 
**) Med niveauplan menes den 
fastlagte kote, hvorfra højdegrænser 
bestemmes. 

 Kun indenfor nærzonen*, som nærmere defineret i Bilag A, må 
der; 

- etableres terrasser og platforme, 
- opstilles plankeværk, læhegn eller andre hegnstyper  
- placeres legeredskaber 
- foretages terrænreguleringer på ±0,50m i forhold til fast-

lagt niveauplan**. 
   
  8.03 Terrænregulering 
  Der må, uden for nærzonen, foretages terrænregulering på op til 

+/- 0,25 m i forhold til eksisterende terræn.  
   
  8.04 Oplag 
  Oplag af uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lastbiler må 

ikke finde sted indenfor lokalplanområdet.  
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9. TEKNISKE ANLÆG 

  9.01 Forsyningsledninger 
  Forsyningsledninger skal ved nyanlæg hovedsagligt placeres som 

jordkabler, i køre- og vendearealer. 
   
  9.02 Transformatorstationer m.v. 
  Til forsyning og betjening af lokalområdet kan den enkelte ejen-

dom, helt eller delvist udnyttes til transformatorstation, vej, sti, 
parkering el. andre former for tekniske anlæg. 

   
  9.03 Solenergianlæg 
*Solenergianlæg er en fælles beteg-
nelse for anlæg der producerer 
strøm, varme eller anden energi af 
solstråler mm. Herunder bl.a. solcel-
ler og solfangere. 

 Der må i Delområderne I og VI opsættes solenergianlæg*, place-
ret parallelt på facade eller tagflade. 
 
Solenergianlæg kan tillades i andre delområder under forudsæt-
ning af, at disse integreres som en del af den enkelt bygningsdels 
konstruktion.  
 
Fritstående solenergianlæg tillades ikke. 

   
10. GRUNDEJERFORENING  

  10.01 
  Der er etableret grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

ejere af grunde indenfor lokalplanområdet.  
 
Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesare-
aler, herunder stier og vejanlæg. 

   
   
11. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 

  11.01 
  Lokalplan 33 endelig godkendt d. 6. september 1984 af daværen-

de Blaabjerg kommunalbestyrelse ophæves helt. 
  
Lokalplan 45 endelig godkendt d. 6. maj 1987 af daværende Blaa-
bjerg kommunalbestyrelse ophæves indenfor Lokalplanområdet, 
som defineret i afsnit 2. 

   
   
12. AFLYSNING AF SERVITUTTER 

  12.01 
  Servitutter med følgende dato-løbenumre ophæves: 

�  09.01.1957-179  
�  26.01.1977-1896 

�  10.01.1957-611919  
�  16.08.1979-22139 

�  01.03.1963-1253  
�  19.09.1983-21295 

�  03.08.1964-5927  
�  14.03.1984-05758 

�  14.10.1964-8138  
�  04.04.1984-07453 

�  14.10.1964-8139  
�  13.09.1984-19415 

�  18.10.1967-8090  
�  05.02.1985-02759 

�  29.11.1967-9421  
�  04.06.1985-12590 

�  07.05.1968-3517  
�  20.08.1985-19087 

�  04.09.1968-7287  
�  25.06.1986-14428 
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�  12.09.1968-7532  
�  22.12.1986-32084 

�  08.10.1968-8369  
�  27.11.1987-23322 

�  15.10.1968-8070  
�  06.01.1988-00249 

�  20.06.1969-5727  
�  21.01.1988-01326 

�  01.07.1969-6052  
�  02.06.1989-08613 

�  17.10.1969-9936  
�  17.05.1991-07216 

�  17.09.1970-9347  
�  21.05-1992-08060 

�  18.03.1970-2826  
�  28.06.1994-30884 

�  4.9.1971-9991  
�  07.12.1995-32378 

�  05.10.1971-11413  
�  06.07.1999-521748 

�  25.11.1971-13869  
�  24.05.2000-11633 

�  14.08.1972-10521  
�  27.06.2001-12806 

�  02.10.1972-13329  
�  28.02-2002-6984-50 

�  4.10.1972-13472  
�  26.07.2002-20226 

�  21.02.1973-2867  
�  07.08.2002-21111 

�  29.03.1973-4898  
�  15.12.2003-43891 

�  05.04.1973-5243  
�  19.12.2006-36068 

�  15.8.1974-12074  
�  01.03.2010-000546239 

�  05.03.1975-4793  
�  15.05.2011-9519 

�  24.07.1975-14974  
�  26.03.2012-003438238 

�  26.08.1975-017572  �  01.12.1975-25846 

�  23.9.1975-20173   

 

Følgende servitutter aflyses delvist: 

�     18.01.1984-01234 f.s.v. angår 2)  
� 17.12.1992-20687 f.s.v. angår taghældning og faca-

dehøjde 
 

   
13. RETSVIRKNINGER 

  13.01 
  Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-

nen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om plan-
lægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 
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 dispensati-
on fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i 
strid med principperne i planen. 
 
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres 
ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 
 
Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser 
om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse 
for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som 
lavenergihus, jf. lov om planlægning § 19, stk. 4. 
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Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor-
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter 
kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for pla-
nens virkeliggørelse. 
 
I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspro-
priation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggø-
relsen af lokalplanen. 
 
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de alminde-
lige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov 
om planlægning. 

   
14. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 

  14.01 
  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejen-

domme, 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 anvendelsen. 
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fort-
sætte som hidtil. 
 
Forbuddet gælder også bebyggelse og anvendelse, der er i over-
ensstemmelse med forslaget. 
 
En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af forslaget, 
berøres ikke. 
 
Efter den offentlige høringsperiode, og inden byrådets endelige 
vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan byrådet tillade, 
at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette 
er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale 
om et byggearbejde mv., der er lokalplanpligtigt. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggø-
relse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget dog højst 1 år. 

   
VEDTAGELSESPÅTEGNING 

  Lokalplanforslaget er vedtaget, med henblik på offentlig høring, i 
henhold til § 24 i lov om planlægning. 
 
Varde Byråd, den 4. juni, 2013 
 

 P.b.v.  
   
   
   

Gylling Haahr / Max Kruse 
Borgmester  Kommunaldirektør 
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BILAG A  
� Uddybende og supplerende forklaring for dele af lokalplanens bygningsregulerende 
bestemmelser.   
 
Bilag A har til formål at synliggøre, uddybe og definere principperne for de begreber der er beskrevet i 
bestemmelserne for denne lokalplan. Bilag A er retsgyldigt. 
 
 
 
VEDR. AFSNIT 6 – BYGNINGENS OMFANG  
 
 
NÆRZONE 
 
Med nærzone menes en zone til etablering af private rum og placering af inventar. 
 
Nærzonen defineres som arealet mellem en bygnings facadelinje og ud til en given afstand fra denne 
bygnings facadelinje. Med facadelinje menes en lodret linje fra tagfod (foruden udhæng) til terræn der 
bl.a. omfatter integrerede småbygninger, overdækninger og lignende.   
 
For nærzone i forbindelse med hovedhuset, i form af sommerhuset, fastlægges den maksimale 
afstand fra bygningens facadelinje til 5 m. Dog kan én valgfri side udvides til højst 7,5 m, fra 
bygningens facadelinje.   
 
For nærzone i forbindelse med sekundære bygninger som anneks og småbygninger, i form af garager, 
carporte, skure og lignende samt for eksterne overdækninger fastlægges den maksimale afstand fra 
bygningens facadelinje til 2,5 m. 
Med ekstern overdækning, menes en overdækning der ikke er integreret under hovedhusets tag. 
 
 
 
 

 
 
Princip for nærzone ved hovedhus og sekundære bygninger 

 
 
  



 

Bilag A – side 2 
 

BILAG                                                                     LOKALPLAN 07.02.L02 

VEDR. AFSNIT 6 – BYGNINGENS PLACERING  
 
 
PLACERING I LANDSKABET 
 
Bebyggelse skal placeres efter et fastlagt niveauplan med udgangspunkt i, at bebyggelse skal 
placeres lavest muligt og uden mulighed for at bygge på klittoppe, samt således at terrænregulering 
minimeres. 

 
Princip for placeringsmuligheder i landskabet 

 
 
MAKSIMAL BYGNINGSHØJDE 
 
Med en for den enkelte grunds fastlagt terrænkote/niveauplan som udgangspunkt reguleres den 
maksimale højde en bygning kan hæve sig over omgivende terræn.  
 

 
Terrænkoten er udgangspunkt for fastsættelse af den maksimale bygningshøjde. 

 
Koten for eksisterende hovedhuse, danner grundlag for fastlæggelse af niveauplanet for nyt byggeri til 
erstatning for eksisterende. Dog kan det ikke forventes, at niveauplan for nyt byggeri der ikke svarer 
det på ejendommen nedrevne byggeri, fastlægges i samme niveau som det nedrevne.  
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TERRÆNREGULERING 
 
Med terrænregulering menes, udjævning af niveauforskelle på grunden ved enten at fjerne, tilføre eller 
flytte jord, i forhold til det vandrette plan. Den maksimale terrænregulering er fastsat til +/0 0,5 m 
indenfor nærzonen. 

 
Princip for arealer hvor terrænregulering er mulig 

 
 
Ifølge lokalplanens bestemmelser må der, på den enkelte grund, ikke foretages terrænregulering i 
forhold til naturligt terræn der overstiger +/00,5 m indenfor nærzonen og +/00,25 m uden for nærzonen 
Det kan være nødvendigt, at tilpasse bebyggelsen til det naturlige fald på grunden.  
 
Der vil være behov for fastlæggelse af niveauplan, hvis et planlægningsområde er meget kuperet eller 
skrånende, eller hvis der er en meget attraktiv udsigt. Der kan være flere niveauplaner for samme 
grund. 
 
 
NIVEAUPLAN 
 
Med niveauplan menes et vandret plan, der defineres med udgangspunkt i et landsdækkende 
kotesystem. Niveauplan benyttes til, at bestemme bygningers højdebegrænsninger ved at angive den 
maksimale højde over omgivende terræn.    
 
Det er byggesagsbehandleren der fastlægger niveauplanet, dog er det et krav at, en bygnings 
beliggenhed og forslag til niveauplaner skal fremgå af ansøgningsmaterialet fremsendt af bygherre 
Principtegningen nedenfor viser det naturlige terræn med en grøn stiplet linje. Den røde stiplede linje 
viser det niveauplan, der i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil blive fastlagt for den enkelte 
grund. 
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Princip for maksimal terrænregulering i nærzonen, der udgør arealet for en bygnings mulige placering 

 
Der kan for grunde med stor hældning eller meget kuperet terræn fastlægges flere niveauplaner, 
under forudsætning af, at bebyggelsen holdes lavest muligt.  
 
 

 
 
Princip for fastlæggelse af flere niveauplaner 

 
 
 
For bebyggelse med forskudte plan vil niveauplanet blive fastlagt ud fra skæring med terræn midt i 
bygningens 1. niveauplan. Bygningens maksimale højde tager udgangspunkt i niveauplan 1, der altid 
skal være lavest. Niveauplan er også udgangspunkt for fastlæggelse af øvrige niveauplan. 
Højdeforskellen i niveauplaners placering, må ikke overstige 2,0 m mellem det øverste og nederste 
plan. 
 
På principtegningen ovenfor er niveauplan 1 markeret med rød linje og niveauplan 2 markeret med 
stiplet rød linje. Terrænet er markeret med frihåndstreg i grøn, hvor de stiplede grønne linjer skal 
symbolisere de fastlagte terrænkoter.  
 
 
 
 
  
  



 

Bilag A – side 5 
 

BILAG                                                                     LOKALPLAN 07.02.L02 

VEDR. AFSNIT 7 – BYGNINGENS YDRE FREMTRÆDEN  
 
 
 
UDESTUER, KARNAPPER MV. 
 
Udestuer, karnapper eller lignende former for glasinddækkede arealer, skal placeres under 
hovedhusets tagflade eller følge hovedhusets taghældning. 
 

 
Princip for placering af karnap, udestuer og lignende.  

 
 
 
 
TAGTERRASSER OG ALTANER 
 
Tagterrasser og visse former for kviste kan sidestilles med 2 etagers byggeri. Da lokalplanens 
maksimale etageantal er en etage med udnyttelig tagetage, tillades fritliggende tagterrasser ikke og 
kviste skal integreres helt i bygningens tagflade.  
 
Hovedhusets tagflade skal fremstå ubrudt og kan kun tillades brudt af ovenlysvinduer, skorstene, 
kviste og lignende former for lukkede konstruktioner. 
 
 
 

 
 
 
Princip for placering af tagterrasse, som del af 1. sal ved udnyttelig tagetage. Integreret altan.   
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Princip for forkert placering af tagterrasse. Tagfladen skal fremstå ubrudt og tagterrasser skal være integreret. 

 
 
 
KVISTE MV. 
 
Kviste skal placeres tydeligt indenfor tagfladen og må ikke følge bygningens facadelinje. Der må 
placeres kviste svarende til højst 25 % brud i den enkelte tagflades samlede areal.  
 

 
 
Princip for placering af kviste. Kviste placeres tydeligt indenfor tagfladen og må ikke bryde ved bygningens facadelinje. 

 
 
 
Ved at følge en bygnings facadelinje og bryde tagfoden kan kviste fremstå som frontispice, hvilket ikke 
tillades i lokalplanen. 
 
 
 
FRONTISPICE 
 
Med frontispice menes, en gavlagtig trekant eller udsmykning. Kan også kaldes også frontgavl, fronton 
eller frontspids. En frontispice er ofte anbragt over en bygnings hovedparti, vinduer eller døre. 
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Princip for facadefremspring, i form af frontispice der ikke tillades. 

 
 
 
En frontispices omfang defineres som det facadefremspring der er placeret indenfor følgende afstande 
af bygningens facade; 

0 2,0 m målt vinkeret ud fra den enkelte facade, og  
0 5,0 m parallelt på den enkelte facade. 

 
 

 
Frontispice omfang  
 

 
 
Princip for placering af tagterrasse, som del af 1. sal ved udnyttelig tagetage. Integreret altan.   

 
 
Facadefremspring der overstiger ovennævnte mål, betragtes som vinkel eller tilbygning til hovedhuset 
og kan tillades. 
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Varde Kommunes byvåben 
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Byvåbnet er formentlig det ældste i Danmark. 

Det stammer fra tiden omkring 1442, året hvor Varde fik sine første købstadsrettigheder. 
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Bilag: 988.1. TILLÆG 25

Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 21. maj 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 71678/13





VEJLEDNING 

 1

OFFENTLIG HØRING  

Et planforslag til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring frem til den 7. 

januar 2013. 

Varde Kommune har i den forbindelse modtaget 1 høringssvar fra Naturstyrelsen, som har 

nedlagt veto mod planforslaget begrundet i, at tekniske anlæg med 15 m høje skorstene og 

akkumuleringstanke ikke umiddelbart er forenelige med områdets udpegninger til værdigfuldt 

landskab. 

Det indkomne bidrag har medført følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte 

planforslag: 

• Tillæg til Kommuneplan er justeret, så det er muligt kun at opføre et solfangeranlæg. 

Muligheden for at opføre et nyt varmeværk inden for området udgår og 

• der er udarbejdet en landskabsanalyse af arealudlæg til solfangeranlæg, herunder 

vurdering af de landskabelige konsekvenser, se bilag 1.  

 

OPBYGNING 

Tillæg 25 til Kommuneplan 2010*2022 udgøres af en redegørelse, der beskriver planens 

baggrund og formål samt en række rammebestemmelser, der fastlægger afgrænsningen af et 

nyt rammeområde benævnt 18.10.T04 til tekniske anlæg i form af forsyningsanlæg samt 

fastlægger rammerne for lokalplanlægningen.  
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BAGGRUND OG FORMÅL 

Med nærværende Tillæg 25 til Kommuneplan 2010*2022 ønsker byrådet i Varde Kommunes at 

ændre plangrundlaget og dermed skabe muligheden for et solfangeranlæg i Sig. 

OMRÅDETS BELIGGENHED 

Det udpegede område, ligger i det åbne land vest for Sig og Lundvej,  et areal på ca. 3 ha. og 

omfatter en del af matrikel 7cs, Sig By, Thorstrup.  

EKSISTERENDE FORHOLD 

Området ligger i landzone og vedbliver at ligge i landzone. Området anvendes i dag til 

landsbrugsformål. 

 

Eksisterende forhold enkeltområde T02 
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FREMTIDIG FORHOLD 

Områdets fremtidige anvendelse er fastlagt til teknisk anlæg, og forbliver i landzone. 

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD 

Med kommuneplantillægget revideres afgrænsningen af området til tekniske anlæg i 

Hovedstrukturen til Kommuneplan 2010*2022 til at være sammenfaldende med et nyt 

enkeltområde benævnt 18.10.T04. 

Det eksisterende areal i den nordøstlige del af Sig, der er udlagt til solvarmeanlæg – 

Enkeltområde 18.10.T02 fastholdes, og der udlægges et nyt areal vest for Lundvej, og 

benævnes  Enkeltområde 18.10.T04. 

Rammebestemmelserne for enkeltområde 18.10.T04 fastlægger områdets anvendelse til 

tekniske formål i form af solfangeranlæg. Højden på solfanger fastlægges til maksimum 3 m, 

og anlægget skal følge det eksisterende terræn.  
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Kommuneplantillægget omfatter arealet markeret med rødt 
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FORHOLD TIL ANDRE PLANER 

Kommuneplan 2010%2022 

Forslag til kommuneplantillægget omfatter et område reserveret til tekniske anlæg. 

Med Tillæg 25 til Kommuneplan 2010*2022 udlægges et nyt enkeltområde 18.10.T04 og 

arealudpegningen i Hovedstrukturen udvides til at omfatte enkeltområdets afgrænsning, jf. 

Figur 1.  

 

Figur 1: Fremtidig afgrænsning af det nye Enkeltområde 18.10.T04 til teknisk anlæg i form af 

solfangeranlæg og omfatter en del af matrikel 7cs, Sig By, Thorstrup. 
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Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinier og tilkendegivelser i 

Kommuneplan 2010*2022, Varde Kommune.  

Lokalplan 

Nærværende Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2010*2022 er udarbejdet sideløbende med 

Forslag til Lokalplan 18.10.L02 – Solfangeranlæg ved Sig.  

LANDSKABSINTERESSER 

Lokalplanområdet ligger i et område udpeget som værdifuldt landskaber. Der er udarbejdet en 
landskabsanalyse af arealudlæg til solfangeranlæg, hvori der er foretaget en vurdering af de 
landskabelige konsekvenser, se bilag 1. 

VVM OG MILJØVURDERING 

Miljøvurdering af planer og programmer 

Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at se 
om der er behov for at foretage en miljøvurdering. 

Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og 
at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor 
besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. 

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Team Plan, Varde 
Kommune, samt ses på Varde Kommunes hjemmeside: www.vardekommune.dk 
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RAMMEBESTEMMELSER 

I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009) fastsættes ved 

nærværende Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2010*2022, følgende ændringer: 

� Nye rammer for lokalplanlægningen, herunder rammebestemmelser samt udlæg af nyt 

enkeltområde 18.10.T04 til teknisk anlæg (solfangeranlæg), se Figur 1.  

� Rammebestemmelser for Enkeltområde 18.10.T04, se Tabel 1 

 
Figur 1: Fremtidig afgrænsning af det nye Enkeltområde 18.10.T04 til teknisk anlæg i form af 

solfangeranlæg  



BESTEMMELSER 

 9

 

Lokalplaner, der træffer bestemmelser for enkeltområde 18.10.T04, skal være i 

overensstemmelse med de bestemmelser, der er indeholdt i nedenstående Tabel 1.  

 

ENKELTOMRÅDE 18.10.T04 – Sig, Sig 

Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg 

Eksisterende zonestatus Landzone 

Fremtidig zonestatus Landzone 

Anvendelsens art Tekniske anlæg 

Konkret anvendelse Forsyningsanlæg 

  

  

Max. Bebyggelsesprocent Friholdes for unødvendig bebyggelse. 

 

Grundstørrelse  

Max. bebyggelseshøjde 3 meter over aktuel terræn  

Etageantal  

Min. opholdsarealer  

Min. parkeringsarealer  

  

Trafikforhold  

Bebyggelsens udformning  

Særlige bevaringsinteresser  

Beplantning Der skal ved lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser om 
afskærmende beplantning, der kan opnå en højde på over 3 meter og 
viderefører de karakteristiske læhegnsstrukturer i området 

Andet  

 

Tabel 1: Rammebestemmelser for enkeltområde 18.10.T04 
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KOMMUNEPLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER 

I henhold til Lov om planlægning, § 12, stk. 2 og 3, kan Byrådet modsætte sig udstykning og 

bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser samt modsætte sig 

opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når 

bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. 

Forbuddet kan dog ikke nedlægges, såfremt området er omfattet af en gældende lokalplan 

eller byplanvedtægt. Derudover kan forbud efter § 12, stk. 3 ikke nedlægges, hvis området er 

udlagt til offentligt formål i kommuneplanen. 

 

VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Tillæg 25 til ”Kommuneplan 2010*2022, Varde Kommune” er således vedtaget af Varde Byråd 

den 4. juni 2013. 

 

 P.b.v.  

   

 

Gylling Haahr / Max Kruse 

Borgmester  Kommunaldirektør 
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Varde kommune 

Den 3. maj 2013 
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Indledning 
Sig Varmeværk ønsker at anlægge et solfangeranlæg på et areal umiddelbart vest for Lundvej, Hovedej 12, og 
syd for Askærgårdvej. I forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske miljøvurdering af forslag til 
arealudlægget, er det vurderet, at en landskabsanalyse er nødvendig for at belyse de landskabelige 
konsekvenser. Årsagen er, at arealudlægget er beliggende i værdifuldt landskab i Kommuneplan 2010#2012 og 
at arealudlægget ved de foreløbige landskabsanalyser ligger i et overgangslandskab, i forslag til Kommuneplan 
2013, se kort nedenfor. Landskabsanalysen er udarbejdet med udgangspunkt i de forløbelige 
landskabsanalyser i Forslag til Kommuneplan 2013, da dette grundlag er bedst kvalificeret.  

Landbrugslandskaber er kultiverede landskaber, der er formet og formes af den landbrugsmæssige drift, mens 
dallandskaber er beliggende i Varde Kommunes ådale. Overgangslandskaber er landskaber, hvor det er 
nødvendigt med en konkret vurdering af konsekvenserne for ny udvikling i forhold til landskabsværdierne i 
dal# og kystlandskaber. Overgangslandskaber er områder, hvor terrænet er orienteret mod dal# eller 
kystlandskaberne. Derfor kan der potentielt i disse områder være udsyn til dal# og kystlandskaber og 
omvendt. 

 

Figur 1: Landskabsudpegning i Kommuneplan 2010#2022. 

Afgrænsning af Lokalplan18.10.L02 



4 

 

 

Figur 2: Landskabsudpegning i forslag til Kommuneplan 2013.  

 

I forslag til Kommuneplan 2013 gælder følgende retningslinjer for landskabet generelt og for dal# og 
overgangslandskaber: 

Generelt 

19.1 Anvendelse af reflekterende materialer i det åbne land skal søges begrænset og om nødvendigt 
afskærmes. 

19.2 Etablering af solpaneler og lignende energiproducerende anlæg skal ske under hensyntagen til 
de landskabelige værdier og placeres, så oplevelsen af landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad.  

Dallandskaberne 

19.4 Større sammenhængende dallandskaber skal beskyttes, bevares og styrkes som 
sammenhængende halvkulturlandskaber og friholdes for ny bebyggelse og anlæg. Der kan dog 
tillades mindre anlæg med rekreative formål. 

19.5 Til# og ombygninger ved eksisterende ejendomme skal tilpasses landskabets karakter, særligt 
med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg. 

Overgangslandskaber 

19.11 Nye bygninger og anlæg, der visuelt vil opleves fra dal# eller kystlandskaber, skal tilpasses 
landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og 
materialevalg. 

Afgrænsning af Lokalplan18.10.L02 



5 

 

Forslag til arealudlægget, enkeltnummer 18.10.T04, ligger som udgangspunkt i to forskellige 
landskabskarakterområder, henholdsvis Varde Ådal, Øst og Varde Bakkeø. Udgangspunktet for 
landskabsanalysen er derfor beskrivelser af de to landskabskarakterområder. Beskrivelserne suppleres med 
feltobservationer i forhold til den rumlige, visuelle analyse af landskabsområderne. Feltobservationerne 
bidrager til at;  

• endeligt at afgrænse landskabskarakterområder. 
• uddybe beskrivelsen af de karaktergivende landskabselementer. 
• uddybe beskrivelsen af de karaktergivende rumlige og visuelle forhold. 
• inddele landskabskarakterområdet i eventuelle oplevelsesrige delområder og identificere eventuelle 

vigtige enkeltelementer.  
 
Denne udbygning af landskabskarakterbeskrivelserne for de to landskabskarakterområder skal bidrage til at 
udbygge den faglige argumentation for vurdering af områderne med hensyn til områdernes styrke, 
tilstedeværelsen af eventuelle særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed.  

• Landskabskarakterens styrke vurderes ift., hvordan nøglekarakteristika fremstår, om oprindelsen 
afspejler sig i karakteren og om samspillet ml. natur# og kulturgrundlag afspejler sig i karakteren. 

• Det vurderes om der eksisterer særlige visuelle oplevelsesmuligheder i nogle af delområderne. 
• Tilstanden vurderer oprindelse, vedligeholdelsesmæssige tilstand og graden af forstyrrelser.  
• Sårbarheden er et udtryk for i hvilken grad landskabskarakteren, de oplevelsesrige delområder og 

enkeltelementer kan påvirkes af ændringer i landskabets fysiske og funktionelle forhold. 
•  

Til sidst udarbejdes en samlet landskabsvurdering, der har til hensigt at belyse, hvilke landskabelige 
konsekvenser det vil få, hvis et solfangeranlæg placeres på det foreslåede areal. 



6 

 

 

Analyse 

Landskabskarakterbeskrivelser 
I beskrivelserne og de rummelige analyser af landskabet omkring forslag til placering af solfanger anvendes et 
analysekort, som kan ses nedenfor og i bilag 1. Dallandskabet omkring arealudlægget er delområde K1, mens 
overgangslandskabet er del op i to mindre delområder henholdsvis K2 og K3, se bilag 1. Derudover er 
illustrative billeder fra feltobservation indsat i beskrivelserne og analyserne som understøttende forklaringer. 
Enkelte steder er anvendt vejnavn for at præcisere, hvorfra billederne er taget. Disse vejnavne fremgår 
ligeledes af kortet i bilag 1. 
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Varde Ådal, Øst, dallandskab 

 

Figur 3: Landskabskarakterområde Varde Ådal, Øst. 

Karaktergivende landskabselementer 

Varde Ådal, Øst er et dallandskab, hvilket betyder, at landskabskarakteren generelt præges af et 
karakteristisk terrænprofil med en lavtliggende dalbund og jævne til stejle dalsider, der danner grænsen til de 
tilstødende landskaber. I dalbunden løber oftest et naturligt slyngende vandløb. Det er endvidere et 
gennemgående træk, at landskabsstrukturerne tydeligt afspejler det underliggende naturgrundlag, hvad angår 
terræn, jordbund og hydrologi. Langs den øvre del af dallandskabet markerer høje og tætte bevoksninger 
dalprofilet og gør landskabet mere dramatisk. Bevoksningerne medvirker desuden til at afskærme 
dallandskabet mod tilstødende landbrugslandskaber. I dallandskabet er desuden et udpræget fravær af 
bebyggelse, men det er et karakteristisk træk, at gårde og husmandssteder gennem tiden er placeret på 
overgangen til dallandskabet. 

I Varde Ådal, Øst er landskabet overordnet set særligt karakteriseret ved at være et åbent, ubebygget og 
enkelt sammensat dallandskab, i mellemstor skala, der afgrænses mod nord og syd af terrænet og tæt 
beplantning. Bebyggelsen er typisk placeret på overkanten af dallandskabet. I dallandskabet umiddelbart vest 
for Sig og syd for Thorstrup er det karakteristiske dalprofil kun bevaret i delområde K1. Derudover varierer 
arealanvendelsen mellem intensive og ekstensive dyrkede dalstrækninger. Denne variation indebærer et 
sammensat landskab, hvor de bærende landskabsstrukturer og – elementer varierer alt afhængig af 
arealanvendelsen.  

Delområde K1 er en ekstensivt dyrket dalstrækning, hvor det karakteristiske terrænprofil er bevaret, hvilket 
betyder, at de bærende og karaktergivende landskabsstrukturer og #elementer er, se figur 4 og 5: 
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# Indhegnede græsningsenge langs både dalsiderne og i dalbunden, der kan anvendes til 
græssende dyr eller hvor græsarealerne slås med maskiner. 

# Varierende bevoksninger af krat og småskov på de stejle dalpartier langs dalsiderne.  

# Spredte linje# og punktstrukturer af træer og trægrupper langs vandløbet. 

# Punktstrukturer af landbrugsbygninger og bebyggelse langs dalsiderne, helt ud til dalsidernes 
øverste kant.  

 

Figur 4: Dallandskab; delområde K1 set fra Askærgårdvej mod nord. 
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Figur 5: Dallandskab, delområde K1 set fra Thorstrupvej mod sydvest. 

Delområderne K2 og K3 i overgangslandskabet er derimod intensivt dyrket og uden det karakteristiske 
dalterræn, hvilket medfører, at de bærende og karaktergivende landskabsstrukturer og #elementer er store 
opdyrkede markarealer, hvor terrænet tillader opdyrkning, se figur 6. 

 

Figur 6: Overgangslandskab, delområde K2 set fra sydvest mod Lundvej, Hovedvej 12 mod øst og delområde K1 og K3 mod nord. 
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Rumlig visuel analyse 
Karaktergivende rumlige, visuelle forhold 

Visuelt afgrænses delområde K1 fuldstændigt mod nord af en småskov og terrænændringer, se figur 7. 
Delområdet afgrænses derimod ikke mod syd, hvor der er forholdsvis åbent til delområde K2, se figur 8. 
Som følge af varierende bevoksninger af krat på dalsiderne og langs vandløbet eksisterer der dog en visuel 
barriere, der medfører, at delområde K1 opdeles visuelt i mindre rum, se figur 4 og 5, og forhindre en 
upåvirket visuel sammenhæng mellem delområde K2 og K3. Yderligere medfører den visuelle opdeling af 
delområde K1, at delområdet er i mindre skala sammenlignet med det generelle skalaforhold i Varde Ådal, 
Øst.  

Delområde K2 afgrænses visuelt fuldstændigt mod øst af Hovedvej 12, Lundvej, som følge af, at hovedvejen 
ligger højt i landskabet på en dæmning, se figur 6. Mod syd afgrænses området fuldstændigt af lægivende 
beplantning omkring gårdbebyggelser, se figur 8. Delområde K2 har derimod en visuelt sammenhæg med 
landskabet mod nord og vest. Mod nord har delområdet K2 en visuel sammenhæng med den sydlige del af 
delområde K1. Årsagen er, at delområde K2 ikke indeholder beplantninger, se figur 3. Mod nordvest og vest 
afgrænses den visuelle sammenhæng mellem delområde K2 og overgangslandskabet af enrækkede læhegn, 
der opdeler overgangslandskabet i mindre rum, se figur 9. 

 

Figur 7: Delområde K1, dallandskabet, set fra Lykkebjergvej mod nord. Småskov og terræn danner en visuel barriere. 
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Figur 8: Overgangslandskab, delområde K2 og K3 set fra delområde K1 mod syd med den visuelle barrier af lægivende bevoksning 
omkring bebyggelse i baggrunden og Hovedvej 12 mod sydøst. 

 

 

Figur 9: Udsigt fra delområde K2, overgangslandskab, til øvrige overgangslandskab mod nordvest. 
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Delområde K3 afgrænses visuelt mod nord fuldstændigt af en småskov og terrænændringer, se figur 7. 
Delområde K3 har derimod en visuelt sammenhæg med landskabet mod syd, vest og øst. Det vil sige, at 
delområde K3 har en visuel sammenhæng med delområde K2 og det øvrige overgangslandskab mod vest. 
Overgangslandskabet og herunder også delområde K3 opdeles i mindre rum af enrækkede læhegn i specielt 
øst/vestgående retning, se figur 9. 

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Hele karakterområdet, Varde Ådal, Øst, er overordnet vurderet til at være en særlig visuel 
oplevelsesmulighed. De særlige visuelle oplevelsesmuligheder er knyttet til oplevelsen af det samlede 
ådallandskab, der understøttes af sigtelinjer, der findes på langs og tværs af landskaberne.  

Som følge af de visuelle forhold i delområde K1, K2 og K3 er det ikke muligt at opleve det samlede 
ådalforløb og der eksisterer ikke sigtelinjer på langs og tværs af ådalen. Desuden er både delområde K1, K2 
og K3 påvirket visuelt af tekniske anlæg. Hovedvej 12 ligger mod øst højt placeres i landskabet på en 
dæmning, se figur 6 og 8. Yderligere påvirkes delområderne af højspændingsmaster, der forløber i 
nord/sydgående retning vest for dallandskabet, se figur 12.  

Varde Bakkeø, landbrugs(/overgangslandskab 

 

Figur 10: Landskabskarakterområde Varde Bakkeø. 

Karaktergivende landskabselementer 

Varde Bakkeø er et landbrugslandskabet, hvilket betyder, at landskabsoplevelsen generelt domineres af det 
dyrkede landskab med fladt til let bølget terræn, store åbne marker, spredte plantage# og skovområder samt 
lavtliggende vådområder. På markfladen skaber tydelige, enkle og gennemgående strukturer på samme tid 
variation og sammenhæng i landskabet. Disse bærende strukturer udgøres især af oprindelige beplantnings# 
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og bebyggelsesstrukturer, der gennem tiden er dannet af landbrugsproduktionen i området. Særligt de mange 
læhegn og de åbne marker danner et åbent, enkelt og meget kultiveret landskab i middel til stor skala. Højt i 
terrænet giver læhegnene mulighed for lange kig over landbrugslandskabet og omkringliggende dallandskaber. 
Punktstrukturer af store landbrugsbygninger, oprindelige gårdbebyggelse og husmandssteder er ligeledes 
gennemgående strukturer, der har stor betydning for landbrugslandskabets identitet. Spredt i landskabet er 
med tiden etableret nye landskabselementer, der ikke er en oprindelig del af landskabet, herunder nybyggeri 
og en række tekniske anlæg og bygninger. 

Landskabet på Varde Bakkeø er generelt særligt karakteriseret ved at være et enkelt sammensat 
landbrugslandskab i stor skala, med mulighed for lange kig i området og til nabokarakterområder. Terrænet 
er et jævnt til let bølget moræneterræn. I den sydlige del af området falder terrænet jævnt mod syd, ved 
overgangen til de lavtliggende hedeslettelandskaber. Den dominerende arealanvendelse er forskellige former 
for landbrugsproduktion, beboelse og tekniske anlæg.  

Landskabet er opbygget af få, enkle, ensartede og gennemgående strukturer, som er relateret til den 
landbrugsmæssige udvikling, der har skabt og stadig dominerer i overgangslandskabet. De bærende 
strukturer udgøres af: 

# en mosaikstruktur af især åbne, dyrkede marker, med eng# og kratarealer i lavområder.  

# linjeformede og afgrænsende læhegnsbeplantninger på markfladen. 

# punktstrukturer af tætte bevoksninger omkring bebyggelse. 

# punktstrukturer af oprindelige husmandssteder og gårdbebyggelse. 

# punktstrukturer af store, enkle gårdbygninger, med industrikarakter. 

Rumlig visuel analyse  

Karaktergivende rumlige, visuelle forhold 

Overgangslandskabet vest for Sig er i mindre skala end landbrugslandskabet generelt på Varde Bakkeø. 
Årsagen er, at de mange enrækkede læhegn opdeler landskabet i mindre rum og forhindre lange kig internt i 
overgangslandskabet samt kig til og fra dallandskabet langs Ovnbøl Bæk, se figur 11 og 12. Læhegnene er 
specielt i øst/vestgående retning, men samles af enkelte nord/sydgående læhegn i et sort netværk, der 
opdeler markfladerne i mindre rum. Visuelt er overgangslandlandskabet umiddelbart vest for dallandskabet 
langs Ovnbøl Bæk derfor opdelt i mindre rum.  

Oplevelsesrige delområder og enkeltelementer 

Hele Varde Bakkeø er overordnet vurderet til ikke at indeholde særlige visuelle oplevelsesmuligheder. 
Overgangslandskabet umiddelbart vest for Sig og syd for Thorstrup indeholder desuden ikke kulturhistoriske 
landskabselementer af lokal betydning, da området ikke indeholder velbevarede fortidsminder eller 
kulturmiljøer samt at Thoustrup Kirke ikke udgør et orienteringspunkt fra denne del af overgangslandskabet. 

Desuden er denne del af overgangslandskabet påvirket visuelt af tekniske anlæg. Overgangslandskabet præges 
af den visuelle påvirkning fra hovedvej 12 mod øst, som ligger højt placeres i landskabet på en dæmning, se 
figur 6. Yderligere påvirkes overgangslandskabet af højspændingsmaster, der forløber i nord/sydgående 
retning, se figur 12. 
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Figur 11:Overgangslandskabet set fra Lykkebjergvej stik syd mod Askærgårdvej. 

 

 

Figur 12: Overgangslandskabet set fra Lykkebjergvej mod sydøst mod dallandskabet. 
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Terrænbeskrivelser 
Terrænet på det foreslåede areal, enkeltområde 18.10.T04,  varierer fra kote 7,5 til kote 11. Det laveste 
punkt er mod øst ved bunden af dæmningen, hvor på hovedvej 12 ligger. De højeste punkter ligger derimod i 
den østlige del af området. Terrænet har et generelt fald fra vest mod øst og et kontinuerligt fald fra kote 
10,5 til kote 7,5. Dette terrænfald skal ses i en større sammenhæng med det omkringliggende landskab, hvor 
landskabet generelt falder fra vest mod øst indtil dæmningen med hovedvej 12 stopper det naturlige 
terrænfald. Samlet falder terrænet 3,5 meter fra vest mod øst.  

Hovedvej 12 umiddelbart øst for området ligger i kote 11, 5 hvilket betyder, at den maksimale afstand fra 
områdets laveste punkt mod øst til hovedvej 12 er 4 meter, mens højdeforskellen fra området højest punk til 
hovevej 12 er 0,5 meter. Umiddelbart nord for området ligger hovedvej 12 i kote 11.  

Vurdering  

Varde Ådal, Øst 
Styrke 

Delområde K1 vurderes at være svagt karakteristisk i og med, at landskabet er opdelt i mindre rum som 
følge af varierende bevoksninger af krat på dalsiderne og langs vandløbet. Landskabet er derfor semilukket og 
i mindre skala. Delområder K1 adskiller sig fra den generelle landskabskarakter, hvor landskabet er åbent og 
i mellemstor skala. Visuelt er der ingen sammenhæng mellem delområde K1 og den øvrige del af 
dallandskabet mod nord og øst. Forklaringen er, at en småskov mod nord og Hovedvej 12 mod øst danner 
en visuel barrierer. Mod syd er der en visuel sammenhæng med delområde K2, som dog er sløret som følge 
af krat på dalsiderne og i dalbunden. 

Delområde K2 og K3 vurderes at være svagt karakteristisk, da dæmningen, hvorpå Hovedvej 12 forløber, 
afskærer delområderne fra at have visuel sammenhæng med den resterende del af dallandskabet mod øst. 
Ligeledes er der ingen bevoksninger langs eller på dæmningen, som markerer forløbet af den oprindelige ådal 
og forbinder delområderne med det øvrige dallandskab. Terrænet i delområderne har derudover bevirket, at 
områderne er en del af større intensive dyrkede marker mod vest i overgangslandskabet. Samlet set fremstår 
delområde K2 og K3 derfor uden tilknytning til dallandskabet, herunder delområde K1, både i forhold til 
arealanvendelse og gennemgående strukturer og #elementer. Derimod indgår både delområde K2 og K3 som 
en naturlig del af overgangslandskabet mod vest.  

Tilstand 

Tilstanden af delområde K1 vurderes at være middel, da en del af de karaktergivende elementer og 
strukturer er tydelige, dominerende og en forholdsvis intakt del af landskabsoplevelsen. Dette gælder både 
de indhegnede græsningsenge i dalbunden, kratbevoksninger på dalsiderne og træer langs vandløbet. Samtidig 
vurderes vedligeholdelsen at være middel, da delområdet er under tilgroning. 

Tilstanden af delområde K2 og K3 vurderes at være dårlig i forhold til at være et intensivt dyrket 
dallandskab. Årsagen er, at områdets naturlige terrænforløb er påvirket af etableringen dæmningen, hvorpå 
Hovedvej 12 forløber. Derudover mangler delområdet den naturlige bevoksning langs de ikke eksisterende 
dalsider. 

Sårbarhed 
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Landskabskarakterområdet rummer overordnet set imponerende dallandskaber og betydelige 
landskabskvaliteter. Landskaberne er derfor generelt sårbart overfor udvikling, der ændrer eller slører de 
karaktergivende landskabstræk.  

Den del af landskabskarakterområdet, som denne landskabsanalyse arbejder med, rummer ikke imponerende 
landskaber, betydelige landskabskvaliteter eller særlige oplevelsesmuligheder. Derfor er 
sårbarhedsvurderingen af en lidt anden karakter.  

Delområde K1 vurderes at være sårbart overfor yderligere tilgroning i forhold til at bibeholde udsynet langs 
Ovnbøl Bæk. Ligeledes vurderes delområdet at være sårbart overfor høje anlæg, der vil kunne ses vidt i 
landskabet.  

I og med at delområde K2 og K3 vurderes at være uden tilknytning til den øvrige del af dallandskabet men en 
del af overgangslandskabet, vurderes delområderne at være robust overfor ændringer, der integrerer 
ændringer i det tilgrænsende overgangslandskab mod vest. 

Både delområde K1, K2 og K3 er påvirket visuelt af tekniske anlæg mod øst og vest af henholdsvis Hovedvej 
12 og højspændingsmaster. Derfor vurderes delområderne at være forstyrret. 

Varde Bakkeø 
Styrke 

Overgangslandskabet langs Ovnbøl Bæk vurderes at være karakteristisk i og med, at landskabet er et enkelt 
sammensat landbrugslandskab og at terrænet er jævnt til let bølget moræneterræn med jævn fald ned mod 
dallandskabet langs Ovnbøl Bæk. De mange øst/vestgående læhegn opdeler derimod landskabet i mindre rum 
og forhindrer lange kig internt i området samt til og fra dallandskabet langs Ovnbøl Bæk. Dermed udviskes 
den store skala som generelt er kendetegnede for landskabet på Varde Bakkeø.  

Tilstand 

Landskabets vurderes at være i en middel tilstand. Vurderingen er baseret på det forhold, at mange af de 
oprindelige landbrugsstrukturer er bevaret som en tydelig, dominerende og forholdsvis intakt del af 
landskabsoplevelsen. Derfor er landskabskarakterens oprindelse og udviklingsmæssige historie bevaret som 
en intakt og meget tydelig del af landskabsoplevelsen i dag. Samtidig er landskabet langs Ovnbøl Bæk påvirket 
visuelt af tekniske anlæg mod både øst og vest af henholdsvis Hovedvej 12 og højspændingsmaster. Derfor 
vurderes overgangsanglandskabet at være forstyrret.  

Sårbarhed 

Tilstanden og det æstetiske udtryk i de landbrugsrelaterede strukturer har en fundamental betydning for 
oplevelsen af landbrugslandskaberne. De bærende strukturer bør derfor bevares som en tydelig del af 
landskabsoplevelsen og være i god vedligeholdelsesmæssig tilstand.  

Mosaikstruktur af især åbne, dyrkede marker, med eng# og kratarealer i lavområder er i overgangslandskabet 
langs Ovnbøl Bæk intakt og de linjeformede og afgrænsende læhegnsbeplantninger på markfladen er i 
vedligeholdelsesmæssigt god tilstand. Som følge af overgangslandskabet omkring det foreslåede arealudlæg er 
visuelt påvirket af tekniske anlæg, vurderes overgangslandskabet at være forstyrret i området langs Hovedej 
12.  
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Terræn 
For at integrere solfangeranlægget mest muligt i landskabet, bør solfangerne følge det eksisterende terræn, 
da terrænfaldet fra vest mod øst er kendetegnet for landskabet umiddelbart vest for hovedvej 12. Derudover 
må højde af solfangerne ikke overstiger 3 meter over det aktuelle terræn. Herved sikres, at 
solfangeranlægget ligger lavere end hovedvej 12 umiddelbart øst for området samt at anlægget mulige 
makshøjde ikke overstiger højden af hovedvej 12 nord for området. Dermed vil den eksisterende dæmning 
stadig udgøre en visuel barriere for solfangerne mod øst og bidrage til at integrere anlægget mest muligt i 
landskabet. En afskærmende beplantning bestående af træer og busk mod øst, nord og vest vil medvirke til at 
integrere solfangeranlægget i landskabet, idet beplantningen vil få en minimumshøjde på 3 meter og følge den 
eksisterende beplantningsstruktur i overgangslandskabet.  
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Sammenfatning 
Anlæggelse af et solfangeranlæg på det foreslåede areal vil ikke kunne ses på længere afstand, hvis den 
maksimale højde af solfanger fastsættes til 3 meter og anlægget følger det eksisterende terræn samt at den 
afskærende bevoksning forventes en højde på over 3 meter og de reflekterende solpaneler vender mod syd. 
Dermed vil solfangeranlægget være visuelt afgrænset mod øst af dæmningen, hvorpå Hovedvej 12 forløber og 
en afskærmende beplantning mod nord og vest.  

Mod syd afgrænses området visuelt af eksisterende lægivende bevoksninger omkring bebyggelse. Ved at 
solpanelerne vender mod syd, vil en eventuel refleksion være afgrænset til kun at påvirke selve arealet samt 
et mindre område mellem arealet og den lægivende bevoksning i tilknytning til bebyggelse mod syd.  

Mod nord ligger delområde K1 i landskabskarakterområdet Varde Ådal, Øst. Selve delområdet er visuelt 
afgrænset mod nord af en småskov, men derudover bevirker eksisterende kratbevoksninger i delområdet, at 
området visuelt opdeles i mindre rum. Denne opdeling i mindre rum forhindrer en upåvirket visuel 
sammenhæng mellem delområde K1 og delområde K2, hvor solfangeranlægget foreslås placeret. Det vil sige, 
at til trods for, at det bliver muligt at stå i den sydlige del af delområde K1 og uhindret se solfangeranlægget 
og den afskærende bevoksning, vil de eksisterende kratbevoksninger i delområdet forhindre, at den øvrige 
del af delområdet K1 visuelt vil blive påvirket af anlægget.  

Mod vest vil anlægget være synligt på lidt længere afstand, men de mange enrækkede læhegn opdeler 
overgangslandskabet i mindre rum og forhindre lange kig internt i overgangslandskabet samt til og fra 
dallandskabet langs Ovnbøl Bæk. Læhegnene er specielt i øst/vestgående retning, men samles af enkelte 
nord/sydgående læhegn i et stort netværk, der opdeler markfladerne i mindre rum. Yderligere er en 
bebyggelse med lægivende beplantning lokaliseret cirka 350 meter vest/nordvest for det forslåede arealudlæg. 
Denne beplantning vil forhindre, at anlægget bliver synligt på længere afstand fra vest/nordvest indtil de 
afskærmende bevoksning har nået den ønskede højde.  

Arealudlægget og det omkringliggende landskab er på nuværende tidspunkt visuelt påvirket af tekniske anlæg. 
Både delområde K1 i dallandskabet og delområderne K2 og K3 i det tilgrænsende overgangslandskabet 
præges visuelt af hovedvej 12 mod øst, som ligger højt placeres i landskabet på en dæmning. Ligeledes 
påvirkes delområderne af højspændingsmaster, der forløber i nord/sydgående retning vest for dallandskabet i 
overgangslandskabet. Derfor vurderes arealudlægget og der omkringliggende landskab ikke at blive yderligere 
forstyrret af tekniske anlæg ved at lokaliseret et solfangeranlæg på det foreslåede areal.  

Det forslåede arealudlæg er beliggende i delområde K2 overgangslandskab. Den nuværende arealanvendelse 
er intensivt dyrket mark. De bærende landskabsstrukturer og elementer vil ikke blive ændret ved etablering 
af et solfangeranlæg, da overgangslandskabet er vurderet til at have en middel tilstand, da mange af de 
oprindelige landbrugsstrukturer, som læhegn og markfelter, er bevaret som en tydelig, dominerende og 
forholdsvis intakt del af landskabsoplevelsen. Ved at etablere afskærmende beplantning på over 3 meter 
rundt om anlægget videreføres strukturerne fra de karakteristiske læhegn i overgangslandskabet og 
beplantningen vil derfor bidrage til at integrere anlægget i landskabet. 

Anlæggelse af et solfangeranlæg med afskærmende beplantning på det foreslåede areal vil ikke opleves som 
yderligere forstyrrende i landskabsoplevelsen og vil ikke ændre på tilstanden af de bærende 
landskabsstrukturer og #elementer – hverken i dal# eller i overgangslandskabet. Derfor vurderes forslaget 
ikke at påvirke oplevelsen af landskabet i væsentlig grad og at være i overensstemmelse med retningslinjerne 
for landskabsplanlægningen.  
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Dato 8.05.2013

Dok.nr. 69136/13

Sagsnr. 12/5599

Ref. krqv

Resumé af de indkomne bidrag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022 
og Lokalplan 18.10.L02 og udkast til Byrådets vurdering af disse

I forbindelse med den offentlige høring af Lokalplan 18.10.L02 -  Område til solfangeranlæg ved Sig, har 
Varde Kommune modtaget bidrag fra følgende:

1. Miljøministeriet,  Naturstyrelsen

2. Vejdirektoratet

1. Naturstyrelsens indsigelse
Naturstyrelsen har nedlagt veto - indsigelse fra en statslig sektormyndighed har, jf. planlovens § 28, 
virkning som et veto - mod planforslagene begrundet i, at tekniske anlæg med 15 m høje skorstene og 
akkumuleringstanke ikke umiddelbart er forenelige med områdets udpegninger til værdifuldt landskab. 

Af oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægning 2013 fremgår, at værdifulde landskaber 
skal sikres, og at de som udgangspunkt ikke må reduceres. Det fremgår ligeledes, at der så vidt muligt, 
skal undlades at placere nye, større tekniske anlæg både i og for tæt på områderne. Det fremgår ligeledes 
af Varde Kommuneplan 2010-2022, at områder med værdifulde landskaber skal friholdes for byggeri, 
anlæg m.v., der kan sløre og ødelægge de landskabelige værdier.

Naturstyrelsen finder ikke, at der foreligger en tilstrækkelig begrundelse for at tilsidesætte de 
landskabelige interesser, ligesom det ikke fremgår af planforslaget, at der er fundet erstatningsarealer. 

Byrådets vurdering:
Sagen har været drøftet med Naturstyrelsen telefonisk, som fastholder, at de finder placeringen 
betænkelig og ikke umiddelbart vurderer, at der med de nuværende kommuneplan-bestemmelser om 
værdigfuldt landskab, kan placeres et varmeværk på lokaliteten. 

Med henblik på at kunne foretage en fornyet vurdering af de landskabelige forhold, er rammeområde 
18.10.T04 vurderet i forhold til de nye landskabsudpegninger, hvor arealet ligger i et overgangslandskab 
mellem landbrugslandskabet og dallandskabet. 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke vil være muligt at opnå Naturstyrelsens accept af, at 
der placeres solfangere på arealet, men at der må findes en anden placering til varmeværk og 
akkumuleringstanke.

I forbindelse med Varde Kommunes drøftelser med Naturstyrelsen om forslag til kommuneplan 2013, 
har Naturstyrelsen tilkendegivet, at man agter at ophæve vetoet hvis planforslaget tilrettes så det alene 
omfatter solfangere og ikke akkumuleringstanke og et fremtidigt varmeværk.

Varde Kommune har på den baggrund tilrettet lokalplan 18.10.L02 og Naturstyrelsen har med brev af 13. 
maj 2013 ophævet vetoet, se dok. nr. (70787/13) 
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Afledte justeringer
Lokalplanens indhold justeres, således der kun bliver mulighed for at opføre solfangere inden for 
lokalplanens område. Opførelse af varmeværk og akkumuleringstanke udgår.

2. Vejdirektoratet
§ 8.02 Friarealer. Jf. kortbilag 2 er vist et 5 m bredt plantebælte langs Lundvej. Vejdirektoratet anmoder 
om, at de resterende 95 m bliver en del af plantebæltet.

Byrådets vurdering
Det er byrådets vurdering, at et plantebælte langs hele skel mod Lundvej er med til at sikre, at 
trafikanterne på landevejen generes mindst muligt af refleksioner fra områdets anlæg.

Afledte justeringer
Kortbilag 2 tilrettes, således at plantebæltet etableres langs med Lundvej.

§ 8.03 Terrænregulering. Vejdirektoratet henleder opmærksomheden på, at i henhold til Lov om 
Offentlige Vejes § 101, stk. 2, må der ikke foretages opgravninger m.v. 

Byrådets vurdering
Ved terrænregulering langs skel mod Lundvej (Hovedlandevej 370) skal der ansøges herom hos 
vejdirektoratet, som vejbestyrelse for hovedlandevejen.

Afledte justeringer
Følgende tilføjes i redegørelsesdelen: Ved terrænregulering langs skel mod Lundvej (Hovedlandevej 
370) skal der ansøges herom hos vejdirektoratet, som vejbestyrelse for hovedlandevejen.

§ 9.01 Forsyningsledninger. Vejdirektoratet bemærker, at det vurderes, at den fjernvarme der 
produceres i lokalplanområdet skal transmitteres til Sig by, og at dette skal ske via rørledninger under 
Lundvej.

Byrådets vurdering
Transmissionen af den fjernvarme der produceres er beliggende uden for lokalplanens område. 

Afledte justeringer
Følgende tilføjes i redegørelsesdelen: Såfremt der skal ske anlæggelse af nye rørledninger fra 
lokalplanområdet fra Sig by, henvises til Lov om offentlige Vejes § 106, stk. 2-4 for så vidt angår, at 
rørledninger skal krydse Lundvej. Der skal desuden ansøges om rådigheds- og gravetilladelse i 
hovedlandevejsarealet. Ansøgning herom fremsendes til Vejdirektoratet.

Vejbyggelinje. Vejdirektoratet har ved brev af 14. september 2012 til Johansson og Kalstrup meddelt 
dispensation til opstilling af solfangere med der til hørende vilkår.

Byrådets vurdering
Det vurderes, at det i redegørelsen skal fremgå, at der er meddelt dispensation til opstilling af solfangere.
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Afledte justeringer
Følgende tilføjes redegørelsesdelen: Der skal udarbejdes en deklaration, hvoraf dispensation for 
opstilling af solfangere på matr. nr. 7cs Sig By, Thostrup. Deklarationen skal være tinglyst før 
dispensation er gældende.

Øvrige bemærkninger. Vejdirektoratet har listet bestemmelser fra lokalplanforslaget. Disse 
bestemmelser anses for forhandlet iht. Planlovens § 19, stk. 3. Det betyder, at Vejdirektoratet skal høres 
på ny, hvis der evt. sker ændringer af bestemmelser.

Byrådets vurdering
Taget til efterretning

Afledte justeringer
Ingen

Støjforhold. Vejdirektoratet bemærker, at evt. støjdæmpning i henhold til lokalplanbestemmelse, 
bygningsreglement eller anden lovgivning er vejdirektoratet uvedkommende som bestyrelse for den 
nærliggende hovedlandevej.

Byrådets vurdering
Taget til efterretning.

Afledte justeringer
Ingen
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Tværgående planlægning

J.nr. NST-122-573-00024

Ref. mefro

Den 13. maj 2013

Frafald af indsigelse mod Varde Kommunes forslag til lokalplan 18.10.L02

og kommuneplantillæg nr. 25 for teknisk anlæg ved Sig

Naturstyrelsen gjorde den 4. januar indsigelse mod forslag til lokalplan 18.10.L02 

og kommuneplantillæg nr. 25 for teknisk anlæg ved Sig, jf. planlovens § 29.

Indsigelsen var begrundet i, at det umiddelbart ikke er foreneligt at etablere 

varmeværk, solfangere og solvarmeanlæg med 15 m høje skorstene og 

akkumuleringstanke på et areal udpeget til værdifuldt landskab.

Der er siden opnået enighed om de nødvendige ændringer til planforslagene

mellem Naturstyrelsen og Varde Kommune. Varde Kommune ændrer, jf. 

dokumenterne fremsendt til Naturstyrelsen d. 3. maj 2013, områdets anvendelse 

til kun at rumme solfangeranlæg, og bygningshøjderne fastsættes til maksimalt 3 

m. Derudover indarbejdes en redegørelse for påvirkningen af de landskabelige 

værdier på og omkring arealet, hvoraf det fremgår, at solfangeranlægget udformes 

og placeres således, at det understøtter den eksisterende landskabskarakter og 

ikke påvirker det værdifulde landskab væsentligt. Kommunen har oplyst, at 

landskabsudpegningerne ændres i Varde Kommuneplan 2013 i overensstemmelse 

med den fremsendte landskabsanalyse af arealudlæg til solfangeranlæg ved Sig.

Varde Kommune har den 3. maj 2013 bedt Naturstyrelsen om at frafalde 

indsigelsen. 

Naturstyrelsen frafalder hermed indsigelsen efter planlovens § 28, stk. 1. Frafald af 

indsigelsen sker under forudsætning af, at de aftalte og fremsendte ændringer 

kommer til at indgå i de endeligt vedtagne planer.

Med venlig hilsen

Sanne Kjær / Mette Frølunde

Kontorchef Sagsbehandler

mailto:towo@varde.dk
mailto:ivsa@varde.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
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Dato 8.05.2013

Dok.nr. 69136/13

Sagsnr. 12/5599

Ref. krqv

Resumé af de indkomne bidrag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022 
og Lokalplan 18.10.L02 og udkast til Byrådets vurdering af disse

I forbindelse med den offentlige høring af Lokalplan 18.10.L02 -  Område til solfangeranlæg ved Sig, har 
Varde Kommune modtaget bidrag fra følgende:

1. Miljøministeriet,  Naturstyrelsen

2. Vejdirektoratet

1. Naturstyrelsens indsigelse
Naturstyrelsen har nedlagt veto - indsigelse fra en statslig sektormyndighed har, jf. planlovens § 28, 
virkning som et veto - mod planforslagene begrundet i, at tekniske anlæg med 15 m høje skorstene og 
akkumuleringstanke ikke umiddelbart er forenelige med områdets udpegninger til værdifuldt landskab. 

Af oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægning 2013 fremgår, at værdifulde landskaber 
skal sikres, og at de som udgangspunkt ikke må reduceres. Det fremgår ligeledes, at der så vidt muligt, 
skal undlades at placere nye, større tekniske anlæg både i og for tæt på områderne. Det fremgår ligeledes 
af Varde Kommuneplan 2010-2022, at områder med værdifulde landskaber skal friholdes for byggeri, 
anlæg m.v., der kan sløre og ødelægge de landskabelige værdier.

Naturstyrelsen finder ikke, at der foreligger en tilstrækkelig begrundelse for at tilsidesætte de 
landskabelige interesser, ligesom det ikke fremgår af planforslaget, at der er fundet erstatningsarealer. 

Byrådets vurdering:
Sagen har været drøftet med Naturstyrelsen telefonisk, som fastholder, at de finder placeringen 
betænkelig og ikke umiddelbart vurderer, at der med de nuværende kommuneplan-bestemmelser om 
værdigfuldt landskab, kan placeres et varmeværk på lokaliteten. 

Med henblik på at kunne foretage en fornyet vurdering af de landskabelige forhold, er rammeområde 
18.10.T04 vurderet i forhold til de nye landskabsudpegninger, hvor arealet ligger i et overgangslandskab 
mellem landbrugslandskabet og dallandskabet. 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke vil være muligt at opnå Naturstyrelsens accept af, at 
der placeres solfangere på arealet, men at der må findes en anden placering til varmeværk og 
akkumuleringstanke.

I forbindelse med Varde Kommunes drøftelser med Naturstyrelsen om forslag til kommuneplan 2013, 
har Naturstyrelsen tilkendegivet, at man agter at ophæve vetoet hvis planforslaget tilrettes så det alene 
omfatter solfangere og ikke akkumuleringstanke og et fremtidigt varmeværk.

Varde Kommune har på den baggrund tilrettet lokalplan 18.10.L02 og Naturstyrelsen har med brev af 13. 
maj 2013 ophævet vetoet, se dok. nr. (70787/13) 
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Afledte justeringer
Lokalplanens indhold justeres, således der kun bliver mulighed for at opføre solfangere inden for 
lokalplanens område. Opførelse af varmeværk og akkumuleringstanke udgår.

2. Vejdirektoratet
§ 8.02 Friarealer. Jf. kortbilag 2 er vist et 5 m bredt plantebælte langs Lundvej. Vejdirektoratet anmoder 
om, at de resterende 95 m bliver en del af plantebæltet.

Byrådets vurdering
Det er byrådets vurdering, at et plantebælte langs hele skel mod Lundvej er med til at sikre, at 
trafikanterne på landevejen generes mindst muligt af refleksioner fra områdets anlæg.

Afledte justeringer
Kortbilag 2 tilrettes, således at plantebæltet etableres langs med Lundvej.

§ 8.03 Terrænregulering. Vejdirektoratet henleder opmærksomheden på, at i henhold til Lov om 
Offentlige Vejes § 101, stk. 2, må der ikke foretages opgravninger m.v. 

Byrådets vurdering
Ved terrænregulering langs skel mod Lundvej (Hovedlandevej 370) skal der ansøges herom hos 
vejdirektoratet, som vejbestyrelse for hovedlandevejen.

Afledte justeringer
Følgende tilføjes i redegørelsesdelen: Ved terrænregulering langs skel mod Lundvej (Hovedlandevej 
370) skal der ansøges herom hos vejdirektoratet, som vejbestyrelse for hovedlandevejen.

§ 9.01 Forsyningsledninger. Vejdirektoratet bemærker, at det vurderes, at den fjernvarme der 
produceres i lokalplanområdet skal transmitteres til Sig by, og at dette skal ske via rørledninger under 
Lundvej.

Byrådets vurdering
Transmissionen af den fjernvarme der produceres er beliggende uden for lokalplanens område. 

Afledte justeringer
Følgende tilføjes i redegørelsesdelen: Såfremt der skal ske anlæggelse af nye rørledninger fra 
lokalplanområdet fra Sig by, henvises til Lov om offentlige Vejes § 106, stk. 2-4 for så vidt angår, at 
rørledninger skal krydse Lundvej. Der skal desuden ansøges om rådigheds- og gravetilladelse i 
hovedlandevejsarealet. Ansøgning herom fremsendes til Vejdirektoratet.

Vejbyggelinje. Vejdirektoratet har ved brev af 14. september 2012 til Johansson og Kalstrup meddelt 
dispensation til opstilling af solfangere med der til hørende vilkår.

Byrådets vurdering
Det vurderes, at det i redegørelsen skal fremgå, at der er meddelt dispensation til opstilling af solfangere.
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Afledte justeringer
Følgende tilføjes redegørelsesdelen: Der skal udarbejdes en deklaration, hvoraf dispensation for 
opstilling af solfangere på matr. nr. 7cs Sig By, Thostrup. Deklarationen skal være tinglyst før 
dispensation er gældende.

Øvrige bemærkninger. Vejdirektoratet har listet bestemmelser fra lokalplanforslaget. Disse 
bestemmelser anses for forhandlet iht. Planlovens § 19, stk. 3. Det betyder, at Vejdirektoratet skal høres 
på ny, hvis der evt. sker ændringer af bestemmelser.

Byrådets vurdering
Taget til efterretning

Afledte justeringer
Ingen

Støjforhold. Vejdirektoratet bemærker, at evt. støjdæmpning i henhold til lokalplanbestemmelse, 
bygningsreglement eller anden lovgivning er vejdirektoratet uvedkommende som bestyrelse for den 
nærliggende hovedlandevej.

Byrådets vurdering
Taget til efterretning.

Afledte justeringer
Ingen
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BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL TILLÆG 25 TIL 

KOMMUNEPLAN 2010-2022, VARDE KOMMUNE OG FORSLAG 

TIL LOKALPLAN 18.01.L02, SOLVARMEANLÆG VED SIG 

Varde kommune har d. 8. november 2012 til Vejdirektoratet via PlansystemDK 
fremsendt forslag til Tillæg 25 og Lokalplan18.01.L02 for et solvarmeanlæg ved 
Sig. 
Forslagene er i høring frem til d. 7. januar 2013. 
 

Forslagenes område grænser mod øst til den statslige hovedlandevej 370, 
Herning-Ølgod-Varde, Lundvej, Rute 12. 

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevejen. 

Langs hovedlandevejen er der tinglyst vejbyggelinjer, og for vejen gælder 
særlige adgangsbestemmelser. Der er ingen adgange fra de tilgrænsende 
ejendomme til hovedlandevejen. 

Vejdirektoratet har ved brev af 14. september 2012, j.nr. 12/09192-3 bl.a. givet 
Sig Varmeværk A.M.B.A. tilladelse til dispensation til opstilling af solfangere på 
matr. nr. 7cs Sig By, Thorstrup, under nærmere vilkår. Brevet er sendt til 
Rådgivende ingeniør Johansson & Kalstrup A/S, Varde. 

Tillæg 25 
Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til kommuneplantillægget. 
 
Lokalplan18.01.L02 
I lokalplanens bestemmelser er oplyst: 

• 8.02 Friarealer – Arealer som ikke anvendes til bebyggelse, færdsel og 
parkering skal anlægges som grønne friarealer med græs, træer og 
buske. 
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Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der jf. Kortbilag 2, er vist et 5 m 
bredt bælte langs Lundvej. I dette bælte er der i kortbilaget alene vist, at 
der skal ske beplantning med buske og træer ud for det primære 
byggefelt i områdets nordlige del langs Lundvej.  
I de sydligste ca. 95 m af bæltet, kan der jf. bestemmelse 8.03, f.eks. 
alene etableres græsbeplantning i bæltet. Det kan f.eks. også være 
buske og træer, men Vejdirektoratet opfatter ikke dette som et krav.  
 
Vejdirektoratet opfordrer til, at der i lokalplanens bestemmelser sikres, 
at det i Kortbilag 2 viste 5 m brede bælte langs skel mod hovedlandevej 
370, Lundvej, for hele strækningen langs skel mod hovedlandevejen 
beplantes med tætte høje buske og/eller træer.  
Dette skal medvirke til at sikre, at trafikanterne på hovedlandevejen ikke 
generes af refleksioner fra områdets anlæg og tekniske installationer. 
Ved plantningen bør der også tages hensyn til at området er beliggende 
under hovedlandevejens niveau, og at det kan vare flere år før et 
beplantningsbælte vil kunne afskærme området for trafikanterne på 
Lundvej. 
 

• 8.03 Terrænregulering – Der kan foretages terrænregulering for at 
bringe terrænet til mere vandret form. 
Det regulerede terræn skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer 
terrænspring mellem naboejendomme eller mod vejareal. 

Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at i henhold til Lov om Offentlige 
Vejes § 101, stk. 2, må der ikke uden vejbestyrelsens tilladelse 
foretages udgravning eller opfyldning nærmere vejens skel end 3 m, og 
gravens eller opfyldningens skråning mod vejen må ikke være stejlere 
end svarende til 2 gange højdeforskellen. 

Det vil sige, at såfremt der terrænreguleres langs skel mod 
Hovedlandevej 370, Lundvej, skal der ansøges herom hos 
Vejdirektoratet, som vejbestyrelse for hovedlandevejen. 

• 9.01 Forsyningsledninger – Forsyningsledninger skal fremføres under 
terræn og primært placeres i køre- og vendearealer. 
 
Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at det vurderes, at den fjernvarme 
som produceres i lokalplanområdet, skal transmitteres til Sig by og at 
dette skal ske via rørledninger under Hovedlandevej 370, Lundvej. 
 
Såfremt der skal ske anlæggelse af nye rørledninger fra 
lokalplanområdet til Sig by, henvises til Lov om Offentlige Vejes § 106, 
stk. 2-4 for så vidt angår, at rørledningen skal krydse Lundvej. Dette bør 
fremgå af lokalplanen. 
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Bliver dette aktuelt, skal der desuden ansøges om rådigheds- og 
gravetilladelse i hovedlandevejsareal. Ansøgning herom skal 
fremsendes til Vejdirektoratet. 

Vejbyggelinje 
Vejdirektoratet har ved brev af 14. september 2012 til Johansson og Kalstrup 
A/S meddelt dispensation til opstilling af solfangere på matr. nr. 7cs Sig By, 
Thorstrup. Dispensationen er meddelt på vilkår af: 

• At der på matr. nr. 7cs Sig By Thorstrup, på ansøgers foranledning og 
bekostning, og med Vejdirektoratet som påtaleberettiget, tinglyses en 
deklaration og med det indhold, at de solfangere der er opstillet på 
byggelinjebelagt areal skal fjernes, sideflyttes eller tilbagerykkes af den 
til enhver tid værende ejer af ejendommen uden udgift af nogen art for 
vejbestyrelsen, såfremt en senere ændring af vejforholdene, herunder 
vejudvidelse eller hensynet til færdslens tarv, måtte kræve det. 

• At alle udgifter til etablering af solvarmeanlægget i øvrigt er 
Vejdirektoratet uvedkommende. 

• At der alene dispenseres til opsætning af solfangere og ikke til 
bygninger, tanke, bassiner eller andre anlæg af varig karakter. 

• At solfangere opsættes på en sådan måde, at de ikke kan reflektere 
sollys og kørelys ud mod trafikanterne på hovedlandevejen. 

• At tilladelsen til at opsætte solfangere på byggelinjebelagt areal 
bortfalder uden yderligere varsel, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år 
fra brevdato. 

Deklarationen skal være tinglyst før dispensationen er endeligt gældende. 

Vejdirektoratet foreslår, at der oplyses om foranstående i lokalplan 18.01.L02. 

Øvrige bemærkninger 
Vejdirektoratet har nedenfor listet bestemmelser fra lokalplanforslaget, som 
forudsættes at tilgodese hovedlandevejsforhold. Disse bestemmelser anses for 
forhandlet iht. Planlovens § 19, stk. 3. Det betyder, at Vejdirektoratet skal høres 
på ny, hvis der evt. sker ændringer af flg. bestemmelser: 
 

o Bestemmelse 2.02 der fastsætter, at lokalplanområdet ligger i landzone 
og skal fastholdes i landzone efter planens endelige vedtagelse. 

o Bestemmelse 5.01 der fastsætter, at vejadgang til lokalplanområdet 
skal ske via eksisterende markvej A-B fra Askærgårdvej, som vist i 
princippet på Kortbilag 2. 

o Bestemmelse 5.06 der fastsætter, at belysning af færdselsarealer ikke 
må blænde eller virke generende på omgivelserne. (Herunder trafikken 
og trafikanterne på Hovedlandevej 370, Lundvej). 

o Bestemmelse 6.01 der fastsætter, at varmeværk og tilhørende 
teknikbygninger skal placeres indenfor de på kortbilag 2 viste primære 
og sekundære byggefelter.  
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o Bestemmelse 7.01 der fastsætter, at solfangerne skal 
antirefleksbehandles, således at der ikke opstår refleksgener for 
omkringboende eller forbipasserende trafikanter. 

o Bestemmelse 7.02 der fastsætter, at varmeværkets ydervægge skal 
fremstå i en af følgende NCSfarver*: 
- Farverne nævnt. 
Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes til udvendige 
tagflader eller bygningssider. Glasfacader kan tillades. (Bl.a. således, at 
trafikken og trafikanterne på Hovedlandevej 370, Lundvej, ikke 
generes). 

o Bestemmelse 7.094 der fastsætter, at skiltning kun må ske ved bestemt 
størrelse og langs indkørslen fra Askærgårdvej. (Da området er 
beliggende i åbent land, forventer Vejdirektoratet, at 
Naturbeskyttelseslovens § 21 gælder for området, og at skiltning og 
reklamering i området ikke henvender sig mod trafikken og trafikanterne 
på nærliggende Hovedlandevej 370, Lundvej.) 

o Bestemmelse 8.01 der fastsætter, at der udlægges areal til 
beplantningsbælter langs lokalplanområdets grænser mod vest, nord 
og øst i en bredde på mindst 5 m, og som vist på Kortbilag 2. Etc. 

o Bestemmelse 10.01 der fastsætter, at solfangere, tekniske bygninger 
og varmeværk ikke må tages i brug før bl.a. de i pkt. 8.01 nævnte 
beplantningsbælter er etableret. 

Støjforhold 
Vejdirektoratet skal bemærke, at evt. krav om støjdæmpning i henhold til 
lokalplanbestemmelse, bygningsreglement eller anden lovgivning er 
Vejdirektoratet uvedkommende som vejbestyrelse for den nærliggende 
hovedlandevej, og at det bør fremgå af lokalplanen.  
 

 

Med venlig hilsen 

Bent Pødenphant 
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Tværgående planlægning

J.nr. NST-122-573-00024

Ref. mefro

Den 13. maj 2013

Frafald af indsigelse mod Varde Kommunes forslag til lokalplan 18.10.L02

og kommuneplantillæg nr. 25 for teknisk anlæg ved Sig

Naturstyrelsen gjorde den 4. januar indsigelse mod forslag til lokalplan 18.10.L02 

og kommuneplantillæg nr. 25 for teknisk anlæg ved Sig, jf. planlovens § 29.

Indsigelsen var begrundet i, at det umiddelbart ikke er foreneligt at etablere 

varmeværk, solfangere og solvarmeanlæg med 15 m høje skorstene og 

akkumuleringstanke på et areal udpeget til værdifuldt landskab.

Der er siden opnået enighed om de nødvendige ændringer til planforslagene

mellem Naturstyrelsen og Varde Kommune. Varde Kommune ændrer, jf. 

dokumenterne fremsendt til Naturstyrelsen d. 3. maj 2013, områdets anvendelse 

til kun at rumme solfangeranlæg, og bygningshøjderne fastsættes til maksimalt 3 

m. Derudover indarbejdes en redegørelse for påvirkningen af de landskabelige 

værdier på og omkring arealet, hvoraf det fremgår, at solfangeranlægget udformes 

og placeres således, at det understøtter den eksisterende landskabskarakter og 

ikke påvirker det værdifulde landskab væsentligt. Kommunen har oplyst, at 

landskabsudpegningerne ændres i Varde Kommuneplan 2013 i overensstemmelse 

med den fremsendte landskabsanalyse af arealudlæg til solfangeranlæg ved Sig.

Varde Kommune har den 3. maj 2013 bedt Naturstyrelsen om at frafalde 

indsigelsen. 

Naturstyrelsen frafalder hermed indsigelsen efter planlovens § 28, stk. 1. Frafald af 

indsigelsen sker under forudsætning af, at de aftalte og fremsendte ændringer 

kommer til at indgå i de endeligt vedtagne planer.

Med venlig hilsen

Sanne Kjær / Mette Frølunde

Kontorchef Sagsbehandler

mailto:towo@varde.dk
mailto:ivsa@varde.dk
mailto:vardekommune@varde.dk
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VEJLEDNING                      LOKALPLAN 18.10.L02 

 
 
 
 
 
LOKALPLANENS OPBYGNING 

Lokalplanen består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere 
kortbilag.  
 
I redegørelsen beskrives lokalplanens formål og hovedindhold. Herudover redegøres der bl.a. for de mil�
jømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af 
lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. 
 
Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er 
opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærk�
ninger står i venstre spalte.  
 
 
LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Lokalplanen 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 planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv væl�
ger at ændre forholdene i området. 
 
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. 
 
 
 

OFFENTLIG HØRING  

Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. novem�
ber 2012 til den 7. januar 2013.  
 
Varde Kommune har i denne forbindelse modtaget 2 bidrag til lokalplanforslaget. 
 
De indkomne bidrag har i forhold til det offentliggjorte planforslag medført, at lokalplanen er 
justeret, så det nu kun er muligt at opføre et solfangeranlæg, og muligheden for at opføre et nyt 
varmeværk med tilhørende akkumuleringstanke i området udgår. 
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Fig. 1. Lokalplanområdet på baggrund af ortofotokort. 

Lundvej 

Askærgårdvej 
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LOKALPLAN 18.10.L02                                REDEGØRELSE 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Nærværende lokalplan har udgangspunkt i et 
ønske fra Sig Varmeværk om at opføre et solvar�
meanlæg i tilknytning til det eksisterende varme�
værk.  Hensigten med lokalplanen er at sikre Sig 
Varmeværk mulighed for at supplere den nuvæ�
rende naturgasbaserede kraftvarme med solener�
gi. Dermed skabes der større fleksibilitet i varme� 
og el�produktionen baseret på en bæredygtigt og 
klimavenlig teknologi, idet solvarmeanlægget er 
kendetegnet ved at være CO2 neutral og baseret 
på vedvarende energi. Det forventes, at ca. 24,8 
% af fjernvarmeforbruget i Sig kan dækkes af 
solvarmeanlægget. 
 
 
OMRÅDETS BELIGGENHED 

Lokalplanområdet vest for Sig, jf. figur 1. Lokal�
planområdet afgrænses mod øst af statsvej Lund�
vej og mod nord af lokalvej Askærgårdvej, der er 
én af Sigs indfaldsveje. I øvrigt omkranses lokal�
planområdet af landbrugsjord mod vest og en 
landbrugsejendom mod syd. 
 
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3 ha og 
omfatter en del af matr. nr. 7cs Sig By, Thorstrup. 
 
 
EKSISTERENDE FORHOLD 

Lokalplanområdet  
Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes 
til landbrugsformål. I nord�syd gående retning 
skæres lokalplanområdet igennem af en privat 
markvej, der forbinder en landbrugsejendom be�
liggende syd for lokalplanområdet med Askær�
gårdvej mod nord. 

Terrænet indenfor lokalplanområdet falder mod 
nordøst. 
 
Omkringliggende områder 
Lokalplanområdet grænser mod øst op til en vold 
med statsvejen Lundvej. Det omkringliggende 
terræn falder generelt mod øst, mens statsvejens 
vold forløber i nord�syd gående retning på tværs 
af terrænfaldet og danner en lavning omkring 
lokalplanområdet. Det nordøstlige hjørne i lokal�
planområdet ligger ca. 4 m lavere end statsvejen. 
Askærgårdvej, der afgrænser lokalplanområdet 
mod nord, ligger her endnu lavere, ca. 1 m lavere 
end lokalplanområdet, for at kunne forløbe under 
statsvejens viadukt. Mod vest stiger Askærgårdvej 
og følger terrænform som i lokalplanområdet. 
Nord for Askærgårdvej og vest for lokalplanområ�
det ligger der åbne marker. 
Mod syd grænser lokalplanområdet op til en land�
brugsejendom med bebyggelsen bag træbeplant�
ning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Lokalplanområdet set fra nordvest langs Askærgårdvej. 
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Fig. 3 Lokalplanområdet (bag viadukten) set fra øst 
langs Askærgårdvej. 

 
 
LOKALPLANENS INDHOLD 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et 
solfangeranlæg, som skal benyttes af Sig Varme�
værk som supplement til den naturgasbaserede 
varme� og el�produktion. I forbindelse med solfan�
geranlægget kan der etableres mindre teknikbyg�
ninger med et samlet areal på 100 m2. 
 
Lokalplanen fastlægger farveskala med henblik på 
at sikre, at anlægget fremtræder harmonisk i for�
hold til det omgivne landskab. 
 
Lokalplanen medvirker til at reducere de miljø�
mæssige risici og den visuelle påvirkning af om�
rådet. Hovedideen i forhold til anlæggets fremtræ�
den er således at sikre, at anlægget er til mindst 
mulig gene for de omkringboende, de forbipasse�
rende trafikanter og landskabet. Derfor skal der 
etableres beplantningsbælter, så anlægget frem�
står mindst muligt synligt i landskabet. Solfanger�
anlægget skal integreres mest muligt i landskabet, 
derfor bør solfangerne følge det eksisterende 
terræn, da terrænfaldet fra vest mod øst er kende�
tegnet for landskabet umiddelbart vest for Hoved�
vej 12. Derudover må højden af solfangegerne 
ikke overstige 3 m over det aktuelle terræn. Her�
ved sikres, at solfangeranlægget ligger lavere end 
Hovedvej 12 umiddelbart øst for området, samt at 
anlæggets mulige højde ikke overstiger højden af 
Hovedvej 12 nord for området. Bestemmelser i 
lokalplanen sikrer en harmonisk tilpasning af an�
lægget til omgivelserne. 
 
Lokalplanområdet forventes etableret med græs�
beplantning. For at undgå behov for maskinel 
vedligeholdelse af græsbeplantningen, åbnes der 
i lokalplanen mulighed for, at får kan afgræsse 
området på naturlig vis. Der kan etableres to min�
dre læskure på op til 50 m2 til fårene i lokalplan�
området. 

 
Lokalplanen sikrer, at solvarmeanlægget placeres 
hensigtsmæssigt i forhold til optimal drift, og at 
adgangsforholdene sikrer tilgængelighed til an�
lægget. 
 
Vejadgang til området vil blive etableret fra 
Askærgårdvej via en eksisterende markvej.  
 

 
Fig. 4. Lokalplanområdet set fra nord langs Lundvej. 

 
 
FORHOLD TIL ANDRE PLANER 

Kommuneplan 
Arealet ligger i landzone og er ikke udlagt i 
”Kommuneplan 2010�2022”, Varde Kommune. 
Der er derimod allerede udlagt et område til sol�
varmeanlæg i Sig, enkeltområde 18.01.T02. Efter 
genovervejning af placeringen er det vurderet, at 
dette område ikke er lige så egnet til etablering af 
solvarmeanlægget. Det nye areal vil fremtidssikre 
varmeværket bedre end det allerede udlagte are�
al, da der er mulighed for at øge antallet af sol�
fangere. Grundet dette vurderes det, at en place�
ring vest for Lundvej er mere velegnet. Det nye 
enkeltområde får benævnelsen 18.10.T04. 
 
Varde Kommune udarbejder parallelt med arbej�
det på lokalplanen et tillæg til Kommuneplan 
2010�2022 for at sikre lokalplanens overens�
stemmelse med kommuneplanen. Vedtagelse af 
lokalplan 18.10.L02 forudsætter, at der udarbej�
des og vedtages et Tillæg 25 til ”Kommuneplan 
2010�2022”, Varde Kommune, der omfatter hele 
lokalplanområdet i et nyt enkeltområde 18.10.T04, 
og som fastsætter anvendelse til energianlæg i 
form af solvarmeanlæg.  
 
Værdifuldt landskabsområde  
Lokalplanområdet ligger på kanten af et område 
udpeget som område med værdifulde landskaber. 
I kraft af kommuneplanen skal områder med vær�
difulde landskaber friholdes for byggeri, anlæg 
mv., samt andre formål, som ikke er forenelige 
med regionale og nationale landskabsmæssige 
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værdier. I områder med værdifulde landskaber må 
nødvendigt byggeri, anlæg mv. ikke sløre eller på 
anden måde ødelægge de landskabelige værdier, 
men skal udformes og placeres på en måde, der 
understøtter den eksisterende landskabskarakter. 
 
Det er ved udarbejdelsen af kommuneplantillæg�
get for denne lokalplan gennemført en analyse af 
de landskabelige værdier i lokalplanområdet og 
dettes omgivelser.  
Landskabsanalysen vurderer, at anlæggelsen af 
et solfangeranlæg på lokalplanområdet ikke vil 
kunne ses på længere afstand, hvis den maksi�
male højde af solfangeranlægget fastsættes til 3 
meter og at anlægget følger det eksisterende 
terræn samt at den afskærende bevoksning for�
ventes en højde på over 3 meter og de reflekte�
rende solpaneler vender mod syd. Dermed vil 
solfangeranlægget være visuelt afgrænset mod 
øst af dæmningen, hvorpå Hovedvej 12 forløber. 
Mod vest og nord vil anlægget visuelt blive af�
grænset af afskærmende beplantning.  
Mod syd afgrænses lokalplanområdet visuelt af 
eksisterende læ givende bevoksninger omkring 
bebyggelse. Ved at solpanelerne vender mod syd, 
vil en eventuel refleksion være afgrænset til kun at 
påvirke selve arealet samt et mindre område mel�
lem arealet og den læ givende bevoksning mod 
syd.  
Landskabet nord for lokalplanområdet er visuelt 
opdelt i mindre rum som følge af eksisterende 
kratbevoksninger. Denne opdeling i mindre rum 
forhindrer en upåvirket visuel sammenhæng mel�
lem lokalplanområdet og landskabet mod nord.  
Vest for lokalplanområdet vil anlægget være syn�
ligt på lidt længere afstand, men de mange en�
rækkede læhegn opdeler landskabet i mindre rum 
og forhindrer lange kig i landskabet. Læhegnene 
er specielt i øst/vestgående retning, men samles 
af enkelte nord/sydgående læhegn i et stort net�
værk, der opdeler markfladerne i mindre rum.  
Lokalplanområdet og det omkringliggende land�
skab er på nuværende tidspunkt visuelt påvirket af 
tekniske anlæg i form af hovedvej 12 mod øst, 
som ligger højt placeres i landskabet på en dæm�
ning. Ligeledes påvirkes landskabet af højspæn�
dingsmaster, der forløber i nord/sydgående ret�
ning vest for lokalplanområdet. Derfor vurderes 
lokalplanområdet og det omkringliggende land�
skab ikke at blive yderligere forstyrret af tekniske 
anlæg ved at lokaliseret et solfangeranlæg.  
Den nuværende arealanvendelse i lokalplanom�
rådet er intensivt dyrket mark. De bærende land�
skabsstrukturer og elementer er mosaikstrukturer 
af åbne, dyrkede marker med eng� og kratarealer, 
linjeformende strukturer af læhegnsbeplantninger 
på markfladen og punktstrukturer af tætte be�
voksninger omkring bebyggelsen. Disse strukturer 

og elementer vil ikke blive ændret ved etablering 
af et solfangeranlæg, da mange af de oprindelige 
læhegn og markfelter er bevaret som en tydelig, 
dominerende og forholdsvis intakt del af land�
skabsoplevelsen. Ved at etablere afskærmende 
beplantning på over 3 meter rundt om anlægget 
videreføres strukturerne fra de karakteristiske 
læhegn i landskabet og beplantningen vil derfor 
bidrage til at integrere anlægget i landskabet. 
Etablering af et solfangeranlæg med afskærmen�
de beplantning på lokalplanområdet vil ikke sløre 
eller opleves som yderligere forstyrrende i land�
skabsoplevelsen og vil ikke ændre på tilstanden af 
de bærende landskabsstrukturer og �elementer. 
Solfangeranlægget udformes og placeres såle�
des, at det understøtter den eksisterende land�
skabskarakter i området og ikke påvirker det vær�
difulde landskab væsentligt.  
 
I forhold til landskabsoplevelsen er der udarbejdet 
skitser af lokalplanområdets silhuet før og efter 
realisering af lokalplanen som vist i Bilag A. 
 

 
Fig. 4. Eksempel på solvarmeanlæg. 

 
 
Værdifuldt landbrugsområde  
Lokalplanområdet ligger på kanten af et område 
udpeget som værdifuldt landbrugsområde. 
I værdifulde landbrugsområder må der jf. kommu�
neplanen kun udlægges areal til ikke�
landbrugsmæssige formål, hvis det sikres,  
• at arealforbruget begrænses mest muligt,  
• at arealerne så vidt muligt ikke berører de 

bedst egnede dyrkningsjorder,  
• at der tages hensyn til arronderingen af de 

tilbageværende berørte ejendomme i områ�
det,  

• at der tages hensyn til foretagne investerin�
ger i bygninger og øvrige anlæg på de berør�
te ejendomme, og  

• at arealerne kan anvendes længst muligt til 
landbrugsmæssige formål før overgangen til 
anden anvendelse.  
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I værdifulde landbrugsområder med grundvands�
interesser har foranstaltninger, der mindsker risi�
koen for forurening af grundvandet, høj prioritet. 
Realisering af lokalplanen vil give anledning til en 
begrænset påvirkning af det værdifulde land�
brugsområde, fordi arealet er forholdsvis lille og 
arronderingsmæssigt ligger som en mindre lomme 
mellem to veje og i et bebygget område.  
Lokalplanen tager i øvrigt hensyn til fastholdelse 
af naboejendommens vejbetjening. 
 
Område med drikkevandsinteresser 
Der er almindelige drikkevandsinteresser i områ�
det. Der er ikke fastlagt særlige bestemmelser for 
lokalplanområdet, da grundvandet uden for områ�
der med særlige drikkevandsinteresser og indvin�
dingsoplande til almene vandværker skønnes at 
være tilstrækkeligt beskyttet gennem de generelle 
miljøregler.  
Lokalplanens bestemmelser tager hensyn til fore�
byggelse af eventuelt grundvandsforurening bl.a. 
gennem etablering af overvågningssystem og 
opsamling af spildevand i forbindelse med service 
og reparation af varmeveksler og pumper. 
 
Lokalplanen er således i overensstemmelse med 
retningslinjer i Kommuneplan 2010�2022. 
 

 

 

 
Fig. 5. Bindinger i lokalplanområdet og omgivel2
ser. 
 
 
Vandforsyningsplan 
Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet 
for Varde Vandforsyning A/S. 
 

Varmeforsyningsplan 
Lokalplanen giver mulighed for udbygning af Sig 
Varmeværk ved at supplere den nuværende na�
turgasbaserede kraftvarme med solenergi. 
Lokalplanen giver ligeledes mulighed for, ved en 
flytning af Sig Varmeværk til lokalplanområdet, at 
reducere energitab fra transmissionsledninger. 
 
Anlægget skal godkendes i henhold til projektfor�
slagsbekendtgørelsen. 
 
Spildevandsplan 
Området er ikke omfattet af Varde Kommunes 
spildevandsplan og forventes ikke inddraget i 
spildevandsplanen.  
Spildevand skal opsamles og transporteres til 
godkendt spildevandsanlæg. Overfladevand i 
øvrigt påregnes enten nedsivet eller udledt til re�
cipient. 
 
 
 
 
 
FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 

 
Miljøvurdering 
 
Der er foretaget en screening efter lov om miljø�
vurdering af planer og programmer for at se om 
der er behov for at foretage en miljøvurdering. 
 
Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen 
ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at 
der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af 
miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at 
der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. § 3, 
stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og pro�
grammer. 
 
I screeningen blev der fokuseret særlig på at det 
anvendte landbrugsareal har en lidt ringere arron�
dering, og at der ved den fremtidige anvendelse 
ikke anvendes ressourcer til markdrift og tilføres 
gødningsstoffer. 
Solfangeranlægget påregnes placeret på et land�
brugsareal i omdrift uden særlige naturværdier. 
Arealet vil fremover blive udlagt i varigt græs med 
befæstede arealer for køreveje og parkering. 
Etableringen af solfangeranlægget vurderes ikke 
at ville give anledning til reflektionsgener for tra�
fikken på Lundvej, bl.a. på grund af anlæggets 
lave placering og skærmende beplantning syd for 
anlægget. 
Transmissionsledninger og interne ledninger i 
solfangeranlægget vil blive udstyret med alarm for 
utætheder, således disse vil blive detekteret med 
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det samme. Herved vil risiko for udslip umiddel�
bart blive opdaget og risiko for spild være meget 
begrænset, da der er tale om et lukket system, 
hvor glykolen ikke automatisk tilsættes.  
Trafik til og fra anlægget vil være meget beske�
dent efter byggefasen og alene omfatte tilsyn med 
anlæggets funktion. 
Solvarmeanlægget vil reducere anvendelsen af 
fossile brændsler/naturgas og dermed reducere 
CO2�udledningen fra Sig Fjernvarme og herved 
sikre en mere miljøvenlig fjernvarmeforsyning.  
 
Screeningen påviste, at der i lokalplanen er  
taget højde for de ovennævnte faktorer, og at 
lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 
 
Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, 
der kan rekvireres ved Team Plan, Varde Kom�
mune, samt ses på Varde Kommunes hjemme�
side: www.vardekommune.dk 
 
Internationalt naturbeskyttelsesområde – Na;
tura 2000 
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og admini�
stration af internationale naturbeskyttelsesområ�
der samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørel�
se nr. 408 af 1. maj 2007) kan et planforslag ikke 
vedtages, hvis gennemførelse af planen kan be�
tyde: 
� at planen skader Natura 2000�områder,  
� at yngle� eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan 
blive beskadiget eller ødelagt, eller  

� at de plantearter, som er optaget i habitatdi�
rektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan 
blive ødelagt. 

 
Lokalplanområdet ligger ca. 750 m fra nærmeste 
Natura 2000�område. Habitatområde nr. 77 Nør�
holm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for 
Varde er udpeget for en lang række naturtyper 
eller arter vil blive påvirket af solvarmeanlægget. 
 
Varde Kommune har ikke kendskab til forekomst 
af bilag IV�arter i området. Lokalplanområdet ud�
gøres i dag af almindelig intensivt dyrket land�
brugsjord, og det vurderes på den baggrund, at 
arealet ikke kan have nogen væsentlig betydning 
for de bilag IV�arter, der kan forekomme i denne 
del af kommunen.  
 
Planen vil således ikke kunne påvirke Natura 
2000�områder eller forekomsten af bilag IV�arter.  
 

Jordforureningsloven 
Der er ingen oplysninger om jordforurening i om�
rådet. Der er ikke registreret kilder til diffus forure�
ning i lokalplanområdet og arealanvendelsen har 
altid været agerjord. 
 
Arealet er ikke områdeklassificeret eller kortlagt 
efter jordforureningsloven. 
 
Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om 
analyser ved jordflytninger, jf. jordforureningslo�
vens § 50 og 50a. 
 
Støjforhold 
Da området ikke skal benyttes til boligformål, har 
dette ingen betydning for lokalplanens tilvejebrin�
gelse. 
 
Ligeledes er anvendelsen som solfangeranlæg 
ikke af støjende karakter, til gene for omgivelser�
ne eller områder. 
 
Vejloven 
Der skal i forbindelse med byggeansøgning frem�
sendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet 
og parkeringsarealer, belægning, befæstelse, 
afvanding mv. 
 
 
Museumsloven 
I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved bygge� 
og anlægsarbejder, kan der dukke spor af for�
tidsminder op, hvorved anlægsarbejdet ifølge 
museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes 
til kulturministeren eller det nærmeste statslige 
eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, 
der derefter træffer beslutning om det videre for�
løb, jf. § 27, stk. 2 og 3 i museumsloven.  
 
Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges 
undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på 
at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforud�
sete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en 
forundersøgelse, inden anlægsarbejdet i gang�
sættes.  
 
I henhold til museumsloven skal Varde Museum 
foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i for�
bindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bli�
ver anmodet herom forud for større bygge� og 
anlægsarbejder. 
 
Varde Museum fremkommer efter den arkivalske 
kontrol og evt. en mindre forundersøgelse med en 
udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs� og byg�
gearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af 
væsentlige fortidsminder, og om det vil være nød�
vendigt at gennemføre arkæologisk undersøgel�
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ser, inden anlægs� eller byggearbejdet gennemfø�
res. 
 
 
Landbrugspligt 
Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt.  
 
Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at land�
brugspligten ophæves. I henhold til Landbrugslo�
vens § 6, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 kan landbrugsplig�
ten efter lokalplanens endelige vedtagelse ophæ�
ves. 
 
Det er ansøgers opgave at søge landbrugspligten 
ophævet. 
 
Landzonetilladelse 
Lokalplanen erstatter tilladelser efter § 35, stk. 1 i 
planloven, som er nødvendige for lokalplanens 
virkeliggørelse. 
 
Landzonelokalplan ; bonusvirkning  
Planloven giver kommunen mulighed for at ud�
forme en landzonelokalplan, så den erstatter de 
landzonetilladelser, der er nødvendige for planens 
virkeliggørelse, den såkaldte bonusvirkning. Bo�
nusbestemmelserne i en landzonelokalplan kan 
indeholde betingelser svarende til de betingelser, 
der kan indeholdes i landzonetilladelser. 
 

På denne baggrund tillægges denne landzonelo�
kalplan bonusvirkning med hjemmel i planlovens § 
15, stk. 4 for så vidt angår de af lokalplanens be�
stemmelser, der erstatter landzonetilladelser efter 
planlovens § 35, som ellers ville have været nød�
vendige for at lokalplanen kan gennemføres 

 
 
TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 
END VARDE KOMMUNE 

Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke 
foretages ændringer af eksisterende lovlige for�
hold, før der er opnået tilladelse/dispensation 
hertil. 
 
Det er en forudsætning for opførelse af anlæg 
inden for vejbyggelinjen, at der opnås en dispen�
sation fra vejdirektoratet. 
 
Dette vedrører nærværende lokalplanområde, der 
er pålagt landbrugspligt. 

 
 
SERVITUTTER 

For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. 
 
Heraf har nogle betydning i forhold til områdets 
disponering mv., da de fastlægger visse bindin�
ger. Disse er: 
� Dok. om færdselsret mv. af den 14.05.1974 

nr. 6789�50, 
� Dok. om adgangsbegrænsning mv. af den 

28.02.1977 nr. 4850�50, 
� Dok. om byggelinier mv. af den 2.12.1980 nr. 

27180�50, 
� Dok. om færdselsret mv. af den 11.03.1988 

nr. 4272�50, 
 
Bindinger fra de ovennævnte servitutter, dvs. be�
tingelser for privat markvej samt byggelinjer og 
adgangsbegrænsninger i forhold til landevejen er 
indarbejdet i lokalplanen. 
 
Markvejen mellem Askærgårdvej og landbrugs�
ejendommen syd for lokalplanområdet er en privat 
vej og sikrer adgang til Askærgårdvej fra 2 ejen�
domme som nævnt i servitutten ovenfor. Matrikel�
kortet (kortbilag 1) viser vejens forløb på et ske�
matisk vis, mens vejens forløb på lokalplanens 
kortbilag 2 er tilpasset vejens faktiske forløb i vir�
keligheden. 
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LOKALPLAN 18.10.L02 – SOLVARMEANLÆG VED SIG 

  I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. 
september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for 
det i pkt. 2 nævnte område. 

   
   
1. LOKALPLANENS FORMÅL 

  1.01 
  Lokalplanen har til formål: 

� at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til etablering af 
tekniske anlæg i form af solfangeranlæg , 

� at sikre tilgængelighed til anlægget, og 
� at mindske miljømæssige risici og den visuelle påvirkning af 

landskabet. 
   
   
2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 

  2.01 Afgrænsning 
  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af 

matrikel nr. 7cs Sig By, Thorstrup, og udgør et areal er på ca. 3 
ha.  

   
  2.02 Zonestatus 
  Lokalplanområdet ligger i landzone og skal fastholdes i landzone 

efter planens endelige vedtagelse. 
   
   
3. OMRÅDETS ANVENDELSE 

  3.01 Anvendelse 
  Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg i 

form af solfangere med den tilhørende rørinstallation i solfanger 
kredsen, mindre teknikbygninger og skure til får. 

   
   
4. UDSTYKNING 

  4.01 Udstykning 
  Der kan ske yderligere udstykninger indenfor lokalplanområdet.  
   
   
5. VEJE, STIER OG PARKERING 

  5.01 Vejadgang 
  Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via eksisterende markvej 

A�B fra Askærgårdvej, som vist i princippet på kortbilag 2.  
 

   
  5.02 Vej A;B 
  Der skal udlægges vej A�B i 15 m bredde, som vist i princippet på 

kortbilag 2. 
 

   
  5.03 Interne vejarealer 
  Der kan etableres interne veje og vendepladser på området.  
   
  5.04 Parkering 
  Der skal anlægges parkeringspladser efter behov.  
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  5.05 Belægning af vej; og parkeringsareal 
   Arealer til tung færdsel og aktiviteter, hvortil der kan være risiko for 

forurening, skal befæstes med fast belægning. Øvrige arealer til 
færdsel og parkering kan udføres som grusbelægning eller med 
fast belægning. 

   
  5.06 Belysning 
  Belysning af færdselsarealer må ikke blænde eller virke generen�

de på omgivelserne. 
   
   
6. BEBYGGELSENS OG SOLFANGERES OMFANG OG PLACERING 

  6.01 Bebyggelsens placering 
  Solvarmeanlægget skal placeres som vist på kortbilag 2 med sol�

fangere, teknikbygning og skure til får placeret i de viste byggefel�
ter. 

   
  6.02 Bebyggelses omfang 
 
 
 
*Skorstene, antenner og lignende 
er ikke omfattet.  

 � Solvarmeanlægget kan etableres med en maksimal højde på 3 
m. 

� Teknikbygninger tilhørende solvarmeanlæg kan etableres med 
et samlet areal på 100 m2

 og med en maksimal højde på 5 m. 
� Skure og overdækninger til får kan etableres med et samlet 

areal på 100 m2. Hvert skur må maksimalt være på 50 m2 og 
en maksimal højde på 2,5 m. 

 
   
   
7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

   
 
 
 

 7.01 Solfangere 
Solfangerne skal antirefleks behandles, således at der ikke opstår 
refleksgener for omkringboende eller forbipasserende trafikanter. 

   
  7.02 Teknikbygninger, skure og overdækninger 
**NCS står for ”Natural Color 
System. De to første cifre i NCS2
koden angiver procentdelen af 
sort, mens de næste to cifre angi2
ver procentdelen af kuløren. Kulø2
ren angives som de fire grundfar2
ver Y (gul), R (rød), B (blå) og G 
(grøn). De to cifre mellem bogsta2
verne angiver procentdelen af den 
sidstnævnte grundfarve (det sidste 
bogstav). 
Varde Kommune kan være be2
hjælpelig med eksempler på de 
nævnte farvekoder. 

 Tage skal udføres med sort tagpap. Ydervægge skal fremstå i 
træbeklædning i en af følgende NCS farver**: 
 
� Sort: S8502�B, S9000�N, 
� Grå: S5500�N, S7500�N, S8005�R80B, eller 
� Brun: S6030�Y50R, S8010�Y10R og S7020�Y90R. 
 
Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes til udven�
dige tagflader eller bygningssider.  

   
  7.03 Skiltning 
   Langs Askærgårdvej må der kun skiltes ved indkørslen til markvej 

A�B. Skiltningen skal placeres minimum 2 m fra vejskel, må ikke 
være til gene for den frie vejoversigt og højden må ikke overstige 2 
meter over terræn. Skiltefladen må maksimalt være 2 m2.  
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8. UBEBYGGEDE AREALER 

  8.01 Beplantningsbælte og hegn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Med vedligeholdes menes, at hvis 
et træ eller en busk går ud, skal 
der plantes et nyt. 

 Der udlægges areal til beplantningsbælter langs lokalområdets 
grænser mod vest, nord og øst i en bredde på mindst 5 m, som 
vist på kortbilag 2. Træer og buske skal være hjemmehørende 
arter. 
 
Plantebæltet skal bestå af mindst 3 rækker træer og buske i en 
højde på minimum 3 m. 
 
Beplantning skal respektere oversigtsarealer ved krydset af 
Askærgårdvej og markvej A�B. 
 
Beplantningsbæltet skal vedligeholdes*, og ammetræer fældes, 
når de blivende træer og buske er vokset til. 
 
Der kan etableres et trådhegn på op til 2 meter på indersiden af 
beplantningsbæltet. 

   
  8.02 Friarealer 
  Arealer, som ikke anvendes til bebyggelse, færdsel og parkering 

skal anlægges som grønne friarealer med græs, træer og buske. 
   
  8.03 Terrænregulering 
  Der kan højst foretages terrænregulering på +/� 0,5 i forhold til 

eksisterende terræn. Det regulerede terræn skal udjævnes mod 
skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendom�
me eller mod vejareal. Der må ikke opbygges støttemure eller 
lignende i skel. 

   
  8.04 Oplag 
  Der må ikke finde nogen former for synlige oplag sted i lokalplan�

området. 
   
   
9. TEKNISKE ANLÆG 

  9.01 
  Forsyningsledninger skal fremføres under terræn og primært pla�

ceres i køre� og vendearealer. 
   
  9.02 
  Elledninger skal fremføres som jordkabler. 
   
  9.03 Efterfyldning af solvarmeanlægget 
 
** Det vil sige, at hvis der opstår 
utæthed bliver det ikke forsøgt at 
påfylde den manglende mængde 
og derved øge udslippet. 
 

 Der må ikke foretages automatisk efterfyldning af solvarmeanlæg�
get**. 
Efterfyldning må kun finde sted efter at årsagen til drivmiddelsvin�
det er identificeret og udbedret. 

   
 

  9.04 Trykforhold 
  Tryk i solvarmeanlægget skal overvåges kontinuerligt med signal 

ført til Sig Varmeværk. 
   
  9.05 Overvågning af nedgravede rør 
  Nedgravede rør i solfangerkredsen skal kontinuerligt overvåges 
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ved hjælp af en alarm indbygget i isoleringen. Alarmsystemet skal 
aktiveres ved ændret fugtighed og skal kunne påvise, hvor på 
rørledningen den ændrede fugtighed optræder. Alarmsignal skal 
tilgå Sig Varmeværk. 

   
  9.06 Opsamling af spildevand 
  Afløb til bortledning af spildevand i forbindelse med service og 

reparation, skal afledes til en tæt opsamlingstank på min. 3 m3. 
Det opsamlede spildevand skal transporteres til godkendt spilde�
vandsanlæg. 

   
   
10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 

  10.01 Ibrugtagning 
 
 
 

 Solfangere må ikke tages i brug før: 
� De i pkt. 8.01 nævnte beplantningsbælter er etableret. 
� De i pkt. 9.04 til 9.06 nævnte tekniske anlæg er etableret. 
� De i pkt. 5.02 til 505 nævnte veje, adgangs� og parkeringsare�

ale er anlagt. 
   
  10.02 Ophævelse af landbrugspligt 
  Landbrugspligten skal ophæves inden lokalplanen realiseres. 
   
   
11. AFLYSNING AF SERVITUT 

  11.01 
  Ingen servitutbestemmelser ophæves. 
   
   
12. LANDZONETILLADELSE  

  12.01 
*I henhold til § 15, stk. 4 i Lov om 
planlægning. 
 

 Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig 
tilladelse efter planlovens § 35 stk.1* (landzonetilladelse) til opfø�
relse og anvendelse af solfangere med tilhørende teknikbygning, 
skure med overdækning til får samt til anlæggelse og etablering af 
interne veje, p�pladser, beplantning og terrænregulering i overens�
stemmelse med lokalplanen.  

   
   
13. RETSVIRKNINGER 

  13.01 
  Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla�

nen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om plan�
lægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 
 
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 dispensati�
on fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i 
strid med principperne i planen. 
 
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres 
ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 
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Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor�
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter 
kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for pla�
nens virkeliggørelse. 
 
I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspro�
priation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggø�
relsen af lokalplanen. 
 
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de alminde�
lige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov 
om planlægning. 

   
   
VEDTAGELSESPÅTEGNING 

  Lokalplanforslaget er vedtaget i henhold til § 27 i lov om planlæg�
ning den …. 2013. 
 
 

 P.b.v.  
   

Gylling Haahr / Max Kruse 
Borgmester  Kommunaldirektør 
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Lokalplanområdet set fra nord langs Lundvej – eksisterende forhold. 

 
 
 
 
 

 
Lokalplanområdet set fra nord langs Lundvej efter realisering af lokalplan 
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                                                                            Varde den 14. april 2013

Varde kommune
Plan og Teknik

Nyt værksted til ”Minimurerne”.

Lokalerne i Industrigården, som i dag bruges, er meget nedslidte og giver 
ringe muligheder for at kunne fremvise, hvordan ”Minihusene” bliver 
fremstillet.

Et nyt værksted og en anden placering vil give en god mulighed for at 
styrke Minibyen, så endnu flere turister vil besøge stedet.
Vi tror, det er nødvendigt at udvikle turistattraktionen Minibyen for at 
kunne fastholde interessen.

Efter at flere placeringer har været i forslag og drøftet, ønsker 
Minimurerne, at værkstedet bliver placeret, hvor den nuværende 
mandskabs- og toiletbygning er i Arnbjerg anlægget.

Det er tæt på selve Minibyen og en naturlig placering i forhold til 
P-pladserne, der bruges ved et besøg i Minibyen.

En placering i forbindelse med selve Minibyen ville være den helt ideelle, 
men det vil kræve store anlægsomkostninger til pilotering og 
varmeforsyning. Desuden vil en stor bygning ved Minibyen være meget 
dominerende.



En kopi af Rupert Iversens værkstedsbygning i Spigerborggade vil være et 
godt bud på selve bygningen. 
Den er tidstypisk med Minibyen og opført i 1860erne.

Minimurerne kan om 3 år, i 2016, fejre 50 års jubilæum, og en flytning til 
et nyt værksted vil være en fin jubilæumsgave til de mange frivillige, som 
gennem alle årene har ydet en stor indsats for at gøre Varde landskendt.

Minimurerne søger derfor om, at der på Plan og Tekniks budget 2014 
afsættes midler til projekteringsfasen.

Med et tilsagn er det også nødvendigt, at der tilkendegives, at Varde 
Kommune vil støtte et byggeri.
Der vil naturligvis blive søgt midler fra andre interesserede.

På vegne af Minimurerne
Tage Nielsen
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Turismestrategien for Varde Kommune 2013-2018
Udkast til
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Forord 
Byrådet i Varde Kommune fremlægger her udkast til ”Turismestrategi for Varde 
Kommune 2013-2018”, der danner rammen for udviklingen af turismen og be-
søgsøkonomien1 i Varde Kommune i de kommende år. Varde Kommune og Varde 
Erhvervs- og Turistråd samarbejder med de øvrige sydvestjyske kommuner og 
turismefremmeorganisationer om udviklingen af Destination Sydvestjylland2 og 
bidraget aktivt med at løfte den fælle strategi, hvor målet er, at det skal være en 
god forretning at drive og udvikle turisme- og oplevelsesvirksomhed i Sydvestjyl-
land. Varde Kommunes strategi skal understøtte destinationssamarbejdet og bi-
drage til vækst og udvikling i turisterhvervet til fælles gavn for erhvervet, for Varde 
Kommune og for hele Sydvestjylland.

Varde Kommune ønsker sammen med Varde Erhvervs- og Turistråd at indgå i et 
stærkt og forpligtende samarbejde med turisterhvervet omkring udviklingen af 
turismen, herunder udviklingen af stærke og unikke kystdestinationer, der også 
fremadrettet kan tiltrække gæster i og uden for højsæsonen og give dem en god 
og mindeværdig ferieoplevelse.

Varde Kommune ønsker en sund, ren og digital turismeudvikling, der tager afsæt 
i områdets mange natur- og kulturværdier. Der skal være plads til stille, autentiske 
naturoplevelser og til sunde og aktive oplevelser i rene omgivelser. Fokus på øget 
brug af digitale medier skal styrke formidlingen af områdets mange oplevelsesmu-
ligheder.

1 Se definition af besøgsøkonomi på side 29
2 Læs mere om destination Sydvestjylland på side 10

Turismestrategien indeholder en række tiltag og projekter, der skal bidrage til 
vækst og udvikling i turisterhvervet i Varde Kommune. Hvis vi skal lykkes med at 
gennemføre de mange projekter, er samarbejde en forudsætning. Derfor er det 
også mit håb, at strategien vil være hele kommunes strategi for turismeudvikling 
i de kommende år. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå målsætningerne og indfri de 
ambitiøse succeskriterier. 

Udkastet til turismestrategien sendes i høring d. 10. april frem til d. 1. juni 2013 og 
her er der mulighed for at høringssvar. Den 13. maj afholder vi et høringsarran-
gement, hvor alle er velkomne til at deltage. Jeg håber, at turistaktører og andre 
interessenter vil benytte muligheden for at komme med input og derved bidrage 
til at kvalificere strategien.

Gylling Haahr
Borgmester, Varde Kommune
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I erhvervsstrategien for Varde Kommune 2011-2022 satser kommunen på fire ud-
valgte forretningsområder. Turismestrategien supplerer erhvervsstrategien ved at 
fokusere på to af de fire forretningsområder nemlig turisme- og oplevelseserhverv 
samt udvikling af lokale kvalitetsfødevarer. Gennemførelse af turismestrategiens 
projekter og tiltag vil bidrage til vækst og udvikling inden for turisme- og oplevel-
seserhverv i kommunen. 

På forretningsområdet kvalitetsfødevarer vil en særlig satsning omkring netvær-
ket Sydvestjyske Smagsoplevelser bidrage til produkt- og forretningsudvikling 
og samarbejde mellem lokale fødevareproducenter og spisesteder. Indsatsen vil 
styrke udvikling og forædling af lokale fødevarer i hele det sydvestjyske område og 
synliggøre indsatsen på relevante markeder. 

I Varde Kommune er det kommuneplanen, der skal sikre den overordnede og ko-
ordinerede styring af kommunen også i forhold til turismeudviklingen. Retnings-
linjer for den konkrete planlægning i forhold til stiinfrastruktur, feriehusområder og 
øvrige overnatningsformer henhører under kommuneplanen. 

Flere af turismestrategiens tiltag fokuserer på udvikling og formidling af oplevelser 
i naturen. Der er fokus på at tilbyde de besøgende gode og lærerige oplevelser i 
den unikke natur, vi har i området. De rammer og planer, som skal sikre og udvikle 
naturen i kommunen indgår ikke i turismestrategien. Naturplanlægningen fast-
lægges dels i kommuneplanen og dels via Natura 2000-planerne, som skal sikre 
den overordnede planlægning for de særlige bevarings- og beskyttelsesområder.

Varde Kommune deltager aktivt i udviklingen af Destination Sydvestjylland og 
bakker op om destinationens nye strategi, hvor målet er, at det skal være en god 
forretning at drive og udvikle turisme- og oplevelsesvirksomhed i Sydvestjylland. 
Varde Kommunes turismestrategi har ligeledes fokus på den gode forretning i tu-
rismeerhvervet. Det handler for kommunens vedkommende både om at bidrage 
til vækst og udvikling i den enkelte virksomhed, men også om hvordan vi bevarer 
og udvikler vores område som et attraktivt sted at holde ferie.  

Den forrige turismestrategi indeholdt mange mål og handlinger, som det langt 
hen ad vejen er lykkedes at indfri og føre ud livet. Det er kun lykkedes, fordi vi har 
været mange om at trække i samme retning. At fastholde og udvikle samarbej-
det er også helt afgørende, hvis vi skal nå målene i denne strategi. I forbindelse 
med udarbejdelsen af strategien har Varde Kommune derfor valgt at invitere en 
lang række interessenter fra turisterhvervet til at komme med input til strategiens 
indhold og rammer. Det har betydet, at vi har fået mange vigtige indspark, pointer 
og konkrete forslag til strategien. Vi håber også, at de indledende drøftelser har 
bidraget til, at strategien kan være et fælles afsæt for det fremtidige samarbejde.

IndlednIng
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Turismens udvikling i Danmark har set noget blandet ud i de seneste ti år. I 2011 
er der registreret 2,3 mio. flere overnatninger end for ti år siden, men sammensæt-
ningen af turisterne har samtidig forandret sig. Generelt er flere danskere begyndt 
at holde ferie i Danmark, mens færre udenlandske turister har valgt at tage til 
Danmark. Især har de tyske turister søgt mod andre destinationer i de seneste ti 
år. Det tyske marked har stadig stor betydning for turismen i Danmark og især for 
turismen i vores område. Tilbage i 2002 stod de tyske turister for hele 65 pct. af de 
udenlandske overnatninger, hvor de i 2012 står for 60 pct. Det svarer til et fald på 
godt 2,5 mio. tyske overnatninger på landsplan. 

De danske overnatninger er gået en smule tilbage fra 2011 til 2012 svarende til 
-0,7 pct. Tæller man både de danske og udenlandske overnatninger sammen, er 
der en samlet tilbagegang på -1,1 pct.

I 2013 forventer VisitDenmark en nulvækst for de udenlandske overnatninger. Det 
er igen de tyske overnatninger, som er årsagen til, at forventningerne ikke er mere 
positive. VisitDenmark vurderer, at nøglen til at skabe vækst i dansk turisme ligger 
på det tyske marked. Danmark er en attraktiv destination for mange tyskere. Mar-
kedsundersøgelser viser, at 3,8 mio. tyskere har Danmark som potentielt feriemål.

turIsmen I danmark
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turIsmen I Varde kommune  

Kystturisme er den ferieform, der primært tilbydes på feriedestinationerne i Varde 
Kommune, hvor vi har mange feriehuse og campingpladser. Kystdestinationerne i 
Varde Kommune har som turismen på landsplan, oplevet en generel tilbagegang 
de senere år, hvilket også her hænger sammen med, at færre tyskere besøger 
området. Turismeproduktet i området har ikke har ændret sig voldsomt de senere 
år. Derfor skal der fremadrettet være fokus på at udvikle området og de produkter, 
vi kan tilbyde vores gæster, så området også fremadrettet er et attraktivt feriested.

Fakta om turismen i Varde
 ~ Varde Kommune er målt på antal overnatninger den største kystturisme-

kommune med 3,3 mio. overnatninger efterfulgt af Ringkøbings-Skjern 
Kommune med 3,2 mio. overnatninger 

 ~ Varde Kommune er landet største campingkommune med 6 pct. af alle 
campingovernatninger i Danmark

 ~ Turismen bidrager med en værditilvækst på 9,9 pct. af kommunens samlede 
værditilvækst

 ~ Turismen beskæftiger 9,1 pct. af kommunens beskæftigede
 ~ Turismeindtægter udgør 12,1 pct. af det samlede skatteprovenu i Varde 

Kommune
 ~ Det beregnede turismeforbrug er ca. 1,1 mia. kr. Ringkøbing-Skjern Kom-

mune har et beregnet turismeforbrug på ca. 1,4 mia. kr. og er dermed den 
kystferiekommune med det højeste turismeforbrug

Kilde: ”Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland” udarbejdet af VisitDenmark for Destination 
Sydvestjylland, ”Fakta om dansk kystturisme” fra CTK, VisitDenmark og Dansk Erhverv, ”Kystturismen i 
Danmark” udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for CKT

Definition: 

Kystturisme Defineres som al turisme 

meD ferie som formål, Der ligger uDen 

for lanDets fire største byer.
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Hvorfor kommer turisterne?
Kystturisterne er ofte gengangere, og næsten 60 pct. af dem har holdt ferie i Danmark 
fem gange eller mere inden for de seneste fem år. Der er mange grunde til, at gæster-
ne holder ferie i Danmark, men der er nogle faktorer, som bliver fremhævet på tværs 
af nationaliteterne. Det er naturoplevelser, strand, gode overnatningssteder, tryghed 
og et rent land. Der er imidlertid variation mellem nationaliteterne. Især de tyske kyst-
turister fremhæver strand, kyst og hav som rejsemotiv.

Kystturisternes fem mest og mindst betydningsfulde rejsemotiver i pct., 2011

Kilde: ”Fakta om dansk kystturisme” fra CKT

Top

Naturoplevelser

Strand, kyst og hav

Gode overnatningssteder

Trygt at opholde sig

Rent land 

%

68

68

61

58

51

Bund

Mulighed for fiskeri

Mulighed for golf

Særlige begivenheder/event

Mulighed for at sejle

Godt natteliv 

%

19

10

10

4

3
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VisitDenmark1, som varetager den internationale markedsføring af Danmark, har 
prioriteret fire motivbaserede målgrupper, som de anser for de vigtigste i forhold 
til Danmark som feriemål, og som de derfor prioriterer i forhold til den internatio-
nale markedsføring af Danmark. 

Varde Kommune er en udpræget kystferiekommune, og derfor er det de to øver-
ste segmenter ”Sjov leg og læring” og ”Det gode liv”, der er interessante her.

1. Visitdenmark er den nationale organisation, der markedsfører hele Danmark som destination i 
forhold til ferie- og mødeturister i udlandet. 

målgrupper 

De fire målgrupper
 ~ Sjov, leg og læring

Børnefamilier, som er motiveret af attraktioner, forlystelsesparker, børnevenlighed, aktiviteter og natur
 ~ Det gode liv

Par og venner, typisk over 40 år, der er motiveret af natur, tryghed, befolkning, seværdigheder og vandring eller god mad
 ~ Moderne storbyoplevelser

Voksne, der vil på city break i København. De er motiveret af attraktioner og seværdigheder, bylivet og god mad
 ~ Mødemarkedet

Erhvervsrejsende, der deltager på kongresser og internationale møder
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Tyskland 5,4 mio. 70%

Øvrige lande 0,4 mio. 5%

Holland 0,4 m
io. 5%

Norge 1,1 mio. 14%
Sverig

e 0,5 m
io. 6%

Øvrige lande 0,6 mio. 6%

Holland 0,5 m
io. 5%

Tyskland 6,8 mio. 76%

Norge 0,6 mio. 7%
Sverig

e 0,5 m
io. 6%

Segmentet – Sjov, leg og læring
Segmentet udgøres af børnefamilier, der tager på korte og lange ferier, hvor 
kvalitetstid med familien er i højsædet. De rejser primært i bil og med færge og 
overnatter i hele Danmark undtagen i København og omegn. Overnatningsfor-
men er især feriehus og camping, og de motiveres af Danmarks børnevenlige 
rammer, hvor familien kan være sammen – tæt på naturen og spændende attrakti-
oner. Ferieaktiviteterne er strand- og gåture, udforskning af de lokale byer, besøge 
attraktioner og spise på restaurant eller café. Segmentets loyalitet er høj, da 85 pct. 
af turisterne har været på ferie i Danmark tidligere inden for de seneste fem år.

Fakta om Sjov, leg og læring
 ~ Overnatninger i 2011: 7,8 mio., hvoraf de 43 pct. ligger i Region Syddanmark 
 ~ Døgnforbrug: 337 kr. pr. person. Tyskerne har det laveste døgnforbrug på 

300 kr. og svenskerne det højeste døgnforbrug på 483 kr.

Kilde: ”Sjov, Leg og Læring – Målgruppeprofil 2012” udarbejdet af VisitDenmark

Sjov, leg og læring
Målgruppens
nationaliteter

Segmentet – Det gode liv
Segmentet ”det gode liv” er livsnydere. Det er voksne par på korte og lange ferier, 
der rejser i bil eller med færge. De overnatter primært i feriehuse og på camping-
plader i hele Danmark undtagen i København og omegn. De motiveres af Dan-
marks naturskønne rammer, hvor der er rig mulighed for at nyde livets gode stun-
der sammen. Ferieaktiviteterne er udforskning af de lokale byer, gåture i naturen, 
restaurantbesøg og god mad. Der er en stor loyalitet blandt målgruppen, da 91 
pct. har været på ferie i Danmark en eller flere gange inden for de seneste fem år.

Fakta om Det gode liv
 ~ Overnatninger i 2011: 9,0 mio., hvoraf de 38 pct. ligger i Region Syddanmark
 ~ Døgnforbrug: 526 kr. pr. person. Hollænderne har det laveste døgnforbrug 

på 457 kr., og nordmændene har det højeste døgnforbrug på 960 kr.

Kilde: ”Det gode liv- Målgruppeprofil 2012” udarbejdet af VisitDenmark

Det gode liv
Målgruppens
nationalitet
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Lifestyle Of Health And Sustainability – et interessant nichesegment

På internationalt plan findes en bevægelse kaldet LOHAS. Navnet er en forkor-
telse for Lifestyle of Health and Sustainability. Denne bevægelse består primært af 
mennesker med en god uddannelse og en indkomst, der ligger over gennemsnit-
tet. Disse mennesker er meget sundhedsbevidste, grønne, miljørigtige og har en 
naturlig livsstil. De køber som oftest økologiske produkter og er meget kvalitetsbe-
vidste, og de lægger vægt på nydelse og velvære. 

LOHAS er et interessant nichesegment, fordi vores område kan tilbyde mange 
af de elementer, som segmentet efterspørger. Udviklingen og formidling af de 
unikke naturoplevelser som Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet 
rummer, vil styrke områdets attraktivt i forhold til LOHAS-segmentet. Destination 
Sydvestjylland har sammen med turismefremmeorganisationerne i de øvrige vest-
kystkommuner indgået en aftale med VisitDenmarks markedskontor i Tyskland om 
markedsføring af vestkysten i forhold til det tyske LOHAS-segment. Der er første 
gang, at hele vestkysten samarbejder omkring fælles markedsføring af den jyske 
vestkyst. LOHAS forbrugersegmentet udgør fire millioner i Tyskland, hvilket svaret 
til ca. 15 pct. af de tyske forbrugere.

Destination Sydvestjylland
I 2009 indledte turismeorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen 
kommuner et formelt samarbejde omkring udvikling af turisme- og oplevelses-
økonomien i Sydvestjylland. Turisme- og oplevelsessamarbejdet er forankret hos 
Sydvestjysk Udviklingsforum og har fået navnet Destination Sydvestjylland. 

I 2012 udarbejdede Destination Sydvestjylland en strategi med titlen ”En god 
forretning!”. Strategien udtrykker samarbejdets ambitioner og retning i perioden 
2012-2015 og har følgende vision:

Sydvestjylland er i 2015 det bedste sted i Danmark at etablere, drive og udvikle 
turisme- og oplevelsesvirksomhed – ubestridt

Strategien for Destination Sydvestjylland er godkendt af byrådet i Varde Kom-
mune, og arbejdet med den nye turismestrategi for Varde Kommune har i høj grad 
taget afsæt i destinationens strategi. 

Destination Sydvestjylland er projektejer på projekterne; Destination Sydvestjyl-
land – Samarbejdsformer for Succes, Digital Oplevelsesformidling, og tovholder 
i forhold til de nationale projekter Powered by Cycling – Panorama og Feel Like. 
(Læs mere om projekterne i bilag F og E samt bilag H og J) 
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Den voksende globale velstand betyder, at der sker en ændring af forbrugernes 
forventninger og adfærd, det gælder også inden for turisme. Fremtidens turister er 
selektive og sofistikerede forbrugere, som er yderst bevidste om, hvilke behov de 
ønsker dækket.  De søger oplevelser i forskellige sociale konstellationer, som dæk-
ker forskelligartede behov. 

Ifølge VisitDenmark er der især tre behov, som fremtidens ferieturister vil have 
opfyldt: 

 ~ reconnect, der er behovet for at samle op på tætte relationer.
 ~ aktiv genopladning, der er turisternes behov for at få stimulerende ople-

velser fjernt fra hverdagens stress. 
 ~ fremtidens turister vil gå efter det autentiske, og de vil prøve det nye og 

det unikke.

Forbrugeren i dag har prøvet, købt, set og oplevet lidt af hvert og efterspørger 
derfor i stigende grad det unikke, det skarpt profilerede, det specialiserede, det 
anderledes, det særlige og det grænseoverskridende. 

Dette viser et markant skift fra, at man som rejsende før var iagttager og objekt til, 
at man i dag ønsker at være deltager og subjekt i oplevelsen. Med den udvikling 
vil rejseforbruget ændre sig væsentligt:

Kilde: ”Fremtidens rejsebehov – ændringer i forbrugeradfærd påvirker fremtidige rejsebehov” udarbejdet af 
Lighthouse CPH A/S for VisitDenmark

Ferie drejer sig ikke længere udelukkende om afslapning i klassisk forstand, men 
derimod om oplevelser, der bryder med hverdagen, så man tanker op og tilgo-
deser forskelligartede behov. Afslapning er et af disse behov, men der er mange 
andre, som søges tilgodeset. Eksempelvis kan samme person tage på rendyrket 
luksusferie om foråret, bestige Kilimanjaro om sommeren og tage på mindfulness-
ferie om efteråret. 

Dette betyder, at der sker et skift i tilgangen til rejseoplevelser. Der tales ikke 
længere om storbyferie, men om shopping- eller kulturferie, og det viser et skift fra 
destinationsdrevet ferievalg til ferievalg drevet af de behov, turisten ønsker tilfreds-
stillet.

fremtIdens turIst

Tidligere Formålet var
afslapning

Forbrugerens rolle var 
iagttager og objekt

Fokus var på 
destinationen

  

Nu Formålet er 
specifikke behov

Rollen er deltager og 
subjekt

Fokus er på behov
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VIsIon

Det er byrådets mål at fastholde og udvikle Varde Kommunes position som  
landets førende kystferiekommuner og derved bidrage til vækst i besøgsøko-
nomien, så det fortsat er en god forretning at drive turismevirksomhed i Varde 
Kommune. 

Udviklingen skal tage afsæt i de mange natur- og kulturværdier, der er i området. 
Der skal være fokus på en sund, ren og digital turismeudvikling. Her skal være 
plads til stille, autentiske natur- og kulturoplevelser og til sunde og aktive oplevel-
ser i rene omgivelser. Desuden ønsker byrådet at forbedre mulighederne for, at 
gæsterne kan betjene sig selv via digitale medier for derved at styrke formidlingen 
af området og de oplevelser, det byder på.

Byrådet ønsker at udvikle kvaliteten af basisproduktet, så vi fortsat kan give 
de gæster, som besøger feriestederne i Varde Kommune en ferieoplevelse af høj 
kvalitet. Samtidig er der fokus på udviklingen af nye oplevelser i Nationalpark 
Vadehavet og Naturpark Vesterhavet. Udviklingen af basisproduktet og de nye 
oplevelsesmuligheder skal ske under hensyntagen til miljøet og områdets natur-
værdier, så vi sikrer balancen mellem beskyttelse og benyttelse. 

Byrådet ønsker, at Varde Kommune skal indgå aktivt i lokale, regionale og natio-
nale samspil med de forskellige aktører for derved at skabe en fælles og målrettet 
indsats for udviklingen af kystdestinationerne. Desuden vil Varde Kommune 
bidrage aktivt til udviklingen af Destination Sydvestjylland og støtte op om den 
fælles strategi.
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I turismestrategien har vi valgt at satse på de tre værdier – sundt, rent og digitalt. 
De går på tværs og gennemsyrer hele strategien. Værdierne skal tænkes ind, når vi 
gennemfører udviklingstiltag og projekter.

I strategien arbejdes der med følgende fem indsatsområder: 

 ~ Samarbejde 
 ~ Kvalitetsudvikling af basisproduktet
 ~ Oplevelsesudvikling i Naturpark Vesterhavet  

og Nationalpark Vadehavet 
 ~ Sydvestjyske smagsoplevelser
 ~ Kompetenceudvikling og læring

Figuren viser sammenhængen mellem værdier og indsatsområder og illustrerer, at 
samarbejde er en central forudsætning for at få succes med de øvrige indsatsom-
råder.

VærdIer og Indsatsområder 
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Samarbejde



Turismestrategien 15

samarbejde

Turistens ferieoplevelse er sammensat af flere produkter og services, som produ-
ceres og leveres af en lang række turismevirksomheder og andre aktører. Det er 
ikke afgørende for turisten, hvilken virksomhed, der udbyder produktet, så længe 
produktets kvalitet og den service, turisten oplever, er i orden. Vi ønsker at videre-
udvikle det produkt vi har i området, så det tilfredsstiller turisternes behov og så vi 
kan tiltrække andre mere højtforbrugende segmenter. Det kræver, at vi samarbej-
der på tværs af produktgrupper og mellem private og offentlige aktører.

Nuværende samarbejder skal fastholdes og udvikles, og der skal opdyrkes nye 
samarbejder. Det er den eneste måde, hvorpå vi sammen kan nå de ambitiøse 
mål, der er fastsat i strategien. 

Byrådets målsætning
Varde Kommune vil indgå i forpligtende samarbejder med lokale, regionale og 
nationale aktører, private såvel som offentlige. Det er afgørende, at vi trækker i 
samme retning, hvis vi fortsat skal skabe vækst og udvikling inden for turismen.

Det gør vi i dag
 ~ Samarbejder med de fem sydvestjyske kommuner og turismefremmeor-

ganisationer i regi af Destination Sydvestjylland bl.a. om gennemførelse af 
Vadehavsprojektet.

 ~ Samarbejder i turismekoordineringsgruppen på tværs af forvaltninger i 
kommunen og med Varde Erhvervs- og Turistråd, Museet for Varde by og 
Omegn og NaturKulturVarde for at sikre fælles mål og retning.  

 ~ Samarbejder med grundejerforeninger via Partnerskab for turismeudvikling 
med særligt fokus på basisproduktet fx infrastruktur, strandrensning og 
forbedring af feriehuse.

 ~ Samarbejder med turisterhverv og andre aktører i forbindelse med udvik-
lingstiltag fx i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplan for Blåvand, 
som indeholder en række tiltag og aktiviteter som til sammen skaber ”Den 
nye nordiske badeby”.
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Tiltag under indsatsområdet
 ~ Etablering af og samarbejde med udviklingskomiteer på destinationerne 

Blåvand, Vejers, Henne Strand og Nymindegab/Houstrup. Komiteerne skal 
bl.a. sikre udvikling og lokal forankring.  

 ~ Samarbejde med Videnscenter for Kystturisme, som har udpeget to destina-
tioner i vores område – Blåvand og Henne Strand - til at indgå i et to-årigt 
udviklingsprojekt. 

 ~ Samarbejdsaftaler mellem Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadeha-
vet koordineret af Destination Sydvestjylland. 

 ~ Samarbejde med parterne i Naturparkrådet og med Naturstyrelsen omkring 
udviklingen af oplevelsesmuligheder i Naturpark Vesterhavet.  

 ~ Samarbejde med turistvirksomheder i udviklingsprojekter fx fødevareprodu-
center og spisesteder i forbindelse med projekt Naturen til bords.

 ~ Samarbejde med Ringkøbing-Skjern fx museumssamarbejde og markedsfø-
ringssamarbejde med de øvrige vesterhavskommuner - Dänische Nordsee 
på det tyske marked.

 ~ Fokus på synliggørelse af Vestkystens oplevelsesmuligheder i forhold til de 
internationale gæster, der lander i Billund Lufthavn via pressebearbejdning 
på relevante internationale markeder.  

 ~ Skabe rammerne for samarbejde mellem overnatningsvirksomheder og 
oplevelsessteder i forhold til markedsføring og salg af eksklusive ophold og 
miniferier på det danske marked. 

Videncenter for Kystturisme
Videncenter for Kystturisme (CTK) er et nyt nationalt videncenter, som skal styrke 
rammerne for innovation og viden om nye vækstmuligheder inden for kysttu-
risme. CTK har som formål at bidrage til, at kystturismens aktører og virksomheder, 
samt de værdikæder og destinationer, som virksomhederne indgår i, kan træffe 
vigtige strategiske beslutninger på et kvalificeret grundlag. 

CTK er placeret i Hvide Sande og de fire regioner samt Ringkøbing-Skjern Kom-
mune har afsat 18 mio. kr. til aktiviteter, der skal gennemføres i relation til viden-
centret i perioden 2011-2014. Desuden har staten afsat 15 mio. kr. Videncentret er 
udviklingsorganisation, der på basis af forskningsbaseret viden fra ind- og udland 
vil være samlingssted og omdrejningspunkt for arbejdet med at ”genopfinde” 
kystturismen i Danmark. CKT er tovholder og projektejer på projektets 20 særlige 
feriesteder. (Læs mere om projektet i bilag D)   
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Kvalitetsudvikling  
af basisproduktet
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kValItetsudVIklIng af basIsproduktet

Kvalitetsudvikling af basisproduktet forstås som de services, rammer og elementer, 
der udgør grundlaget for turistens ophold og ferieoplevelse som helhed. Målet 
er at udvikle og forbedre basisproduktet, så gæsterne oplever vores destinationer 
som attraktive feriemål, hvor man får kvalitet for pengene. Der er mange ele-
menter, som spiller ind i forhold til gæstens oplevelse af basisproduktets kvalitet. 
I denne strategi har vi bl.a. valgt at fokusere på videreudvikling af vores overnat-
ningsprodukt, både ved at øge kvaliteten af feriehusene, men også ved at skabe 
plangrundlag for at etablere mere variation i overnatningsproduktet. I dag er 
feriehuse klart den største overnatningsform i området målt på antallet af over-
natninger. Feriehusferie er en forholdsvis selvstændig ferieform, hvor gæsten selv 
tilbereder mad og tilrettelægger feriens oplevelser, hvilket er medvirkende til at 
feriehusgæsterne har et forholdsvis lavt døgnforbrug. Til gengæld bliver feriehus-
gæsterne ofte længere og de vender ofte tilbage. 

Varde Kommune ønsker at skabe mulighed for er mere varieret overnatnings-
produkt, da det er en forudsætning for, at vi på sigt kan tiltrække andre og mere 
højtforbrugende segmenter til området. Variation kan både handle om en højere 
grad af service i forbindelse med overnatningsstedet som fx på hoteller. Men det 
kan også være overnatningstilbud, som inkluderer et udvalg af fælles faciliteter 
som wellnesstilbud eller sportsfaciliteter som fx på feriecentre eller vandrehjem. 
Er bredere udvalg indenfor forskellige overnatningstilbud skal bidrage til at styrke 
området tilgængelighed og attraktivitet i forhold til flere forskellige målgrupper 
og ferietyper. I forbindelse med de tiltag, der igangsættes, vil der være fokus på 
sunde, rene og digitale løsninger, der understøtter den ønskede kvalitetsudvikling.

Et andet element, som er i fokus, er at udarbejde udviklingsplaner for Henne 
Strand, Vejers og Nymindegab/Houstrup. Udviklingsplanerne skal medvirke til at 
styrke kystbyernes forskellige profiler og skabe en fælles retning i forhold til udvik-

lingen af området. Arbejdet med udviklingen af kystdestinationerne skal bidrage 
til at højne den oplevelse, gæsterne får, når de besøger feriestederne. Indsatsen 
vil fokusere på at forbedre og udvikle ferierammerne på de kystdestinationer, hvor 
turisterne er. Samtidig er der fokus på at lede dem hen til de gode oplevelser, der 
er inde i landet og på tværs af hele Destination Sydvestjylland.

Byrådets mål
Varde Kommune vil videreudvikle basisproduktet, så gæsterne oplever vores desti-
nationer som attraktive feriemål, hvor man får kvalitet for pengene.

Det gør vi i dag
 ~ Sikrer gode basale services i forhold til infrastruktur (veje og stier) og renova-

tion i feriehusområderne
 ~ På stranden er der fokus på fastholdelse af Blå Flag, god vandkvalitet, strand-

rensning, livredning og kystsikring.
 ~ Der udbydes god og varieret natur- og kulturformidling til turister fx fra 

NaturKulturVarde, Naturstyrelsen og Museet for Varde by og Omegn. 
 ~ Udarbejdelse af udviklingsplan for Blåvand i samarbejde med erhvervsinte-

ressenter og grundejerforeninger.
 ~ Varde Erhvervs- og Turistråd arbejder løbende med udvikling og vedlige-

hold af turistinformation og formidling via web og personlig betjening. 
 ~ Udarbejdelse og opsætning af oversigtskort og udgivelse af NaturKulturKa-

non-kort og Ta’ på tur-folderen.
 ~ Varde Kommune arbejder med forbedring af mobildækning i kystområder.
 ~ Udbygning af stisystemer og faciliteter fx ved Filsø i samarbejde med Aage 

V. Jensens fonde og Naturstyrelsen.
 ~ Cykelsti til kystdestinationerne, fx arbejdes der på cykelsti til Vejers Strand. 
 ~ Der arbejdes med planer, som skal sikre afvanding af feriehusområder med 

periodevis forhøjet vandstand.
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Tiltag under indsatsområdet
 ~ Udarbejdelse af en skiltevejledning, der skal sikre en effektiv og velfunge-

rende servicevejvisning.  
 ~ Etablering af nærbane mellem Ribe og Oksbøl. 
 ~ Udarbejdelse af udviklingsplaner af de lokale kystdestinationer – Henne 

Strand, Vejers, Nymindegab/Houstrup. Indsatsen koordineres af Kommuni-
kation og Udvikling.

 ~ Sektionering og differentiering af strande med henblik på flere aktiviteter – 
koordineret af Naturparkrådet i samarbejde med Naturstyrelsen.

 ~ Planlægning og beskrivelse af forretningspotentiale, der bidrager til mere 
variation i overnatningsproduktet – særligt Henne Strand og Blåvand i sam-
arbejde med Videncenter for Kystturisme.

 ~ Udvikling og etablering af pladser til autocampere.
 ~ Udvikling af koncept for lejrskoleture i områder.
 ~ Bidrage til udvikling af feriehusproduktet – fokus på anderledes og energi-

rigtige feriehuse af høj kvalitet.
 ~ Større fokus på digital turismeinformation og salg før, under og efter ferien.
 ~ Fokus på innovative og effektive løsninger i forhold til renholdelse af byrum 

og natur.
 ~ Fokus på udvikling af cykelturisme (belægning og skiltning) bl.a. via projekt 

Powered by Cycling: Panorama.
 ~ Infrastruktur og tilgængelighed, herunder udvidelse af hovedvej 11 og fokus 

på skiltning til løsninger af flaskehalsproblematik på lørdage.
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Oplevelsesudvikling  
i Naturpark  Vesterhavet 

og Nationalpark  
Vadehavet
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Turismeudviklingen fokuserer i stigende grad på udviklingen af oplevelser. Det 
skyldes primært ændringer i turisternes efterspørgselsmønstre og rejsemotiver. 
Tidligere var destinationen udgangspunktet for turisternes ferievalg. Fremadrettet 
forventes det, at oplevelser, der bryder med hverdagen og tilfredsstiller turistens 
specifikke behov, vil være afgørende for turisternes ferievalg. Derfor er der god 
grund til at fokusere på, hvordan vi udvikler de mange natur- og kulturoplevelser, 
området byder på, så de tilgodeser gæsterne behov. Der skal være plads til fordy-
belse og samvær i rolige naturskønne omgivelser fx solnedgang set fra klitterne 
ved vesterhavskysten, men også til aktive og actionprægede naturoplevelser som 
fx mountainbiketure i plantagen eller havkajakture i Ho bugt. Der er fokus på at 
formidle områdets natur og kulturhistorie på en lærerig og vedkommende måde, 
så de får besøgende et indblik i, hvordan naturens kræfter og kulturhistorien har 
præget området og dens befolkning. 

Indsatsområdet fokuserer på Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet 
som geografisk ramme og fælles platform for udvikling af nye og autentiske natur- 
og kulturoplevelser. Udviklingen skal bl.a. bidrage til at tiltrække nye, højtforbru-
gende segmenter. Indsatsen fokuserer på Naturpark Vesterhavet og Nationalpark 
Vadehavet, fordi områderne rummer store naturværdier, og fordi det er her, 
størstedelen af vores gæster er. Stranden, klitterne og de bagvedliggende natur-
områder er et centralt rejsemotiv for flertallet af vores gæster.

Konkurrencen om at tiltrække turister med naturoplevelser er hård
To bud på hvordan naturen kan tiltrække turister:

1. Naturen som mål – Wow! Natur som hovedattraktion. Iøjnefaldende, store, 
uforglemmelige, interessante naturoplevelser kan sælges til turister i mål-
gruppen ’Det gode liv’ især i Tyskland og Danmark. Her er naturen hovedat-
traktion og skal drives professionelt.

2. Naturen som middel. Leg i natur. Et element i en god ferie med venlighed 
og feriehus/camping i centrum. Natur er en aktivitet, der bringer folk sammen.

Vi har unikke muligheder for at kombinere de to tilgange fx i form af en pakkerejse 
med krondyrssafari, guide ridetur i plantagen, spisning med krondyr på menuen 
og hotelovernatning i naturskønne omgivelser.

             

opleVelsesudVIklIng I naturpark VesterhaVet og natIonalpark VadehaVet
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Kort og GIS - 2013

Nationalpark Vadehavet

Naturpark Vesterhavet (forslag)

Den røde linje viser afgrænsningen 
på Nationalpark Vadehavet og den 
grønne viser Naturpark Vesterhavets 
afgrænsning.
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Byrådets målsætning
Varde Kommune vil arbejde målrettet med udviklingen af nye og autentiske natur- 
og kulturoplevelser i Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet. Indsatsen 
skal øge vores oplevelsesudbud og styrke besøgsøkonomien.

Det gør vi i dag:
 ~ Guidede ture (NaturKulturVarde i samarbejde med turisterhvervet, Natursty-

relsen, Museet for Varde By og Omegn og andre turudbydere).
 ~ Udgivelse af Natur- og bevægelseskanon (foldere med kortmateriale og 

beskrivelse af de mest attraktive ruter, fx mountainbike, vandring, løb mm.) 
– sker i regi af Naturpark Vesterhavet.

 ~ Oplevelser på og ved Varde Å fx Varde Å-dag som årlig event (NaturKultur-
Varde som tovholder) og tursejlads med Æ Skiw (Produktionsskolen).

 ~ Udarbejdelse af Naturparkplan som beskriver planen for udviklingen af 
Naturpark Vesterhavet i regi af Naturparkrådet. 

 ~ Løbende vedligehold og udvikling af museer og besøgssteder. 
 ~ Brugerundersøgelser i Blåvand med fokus på turisternes ferieaktiviteter og 

efterspørgselsmønster i forhold til udvikling af museumscenter ved Tirpitz.
 ~ Forbedring af Kyst til Kyst Stien fx med udgivelse af foldere og ensretning af 

informationsmateriale.

Tiltag under indsatsområdet
 ~ Etablering af Museumscenter Blåvand ved Tirpitz.
 ~ Udvikling af natur- og kulturoplevelser i Naturpark Vesterhavet koordineret 

af Naturparkrådet og i samarbejde med Naturstyrelsen (fx konceptture, 
temature og udbud af pakketure).

 ~ Projekt Fortællinger i Naturparken via digitale spor gennem tiderne med for-
midling af natur og kultur fx oplevelsesudvikling ved flygtningelejr i Oksbøl. 
Projektet er forankret hos Varde Kommune.

 ~ Udvikling og formidling af den unikke natur og kulturhistorie til gæster i 
Nationalpark Vadehavet med fokus på Ho Bugt, Skallingen og Varde Å, fx 
trækfærge ved Janderup Ladeplads.

 ~ Opbakning til udpegning af Nationalpark Vadehavet som UNESCO verdens-
arv. Udpegningen vil bidrage til øget synligheden og brandingværdien af 
området som skal udnyttes aktivt.

 ~ Udvikling af havkajaksejlads i Vadehavet, herunder etablering af kajakhavne-
pladser og udarbejdelse af kort- og formidlingsmateriale.

 ~ Bidrage til udvikling af det digitale værktøj Feel Like, som er baseret på 
gæsternes behov og gør det let at finde de aktiviteter og oplevelser, som 
gæsterne føler for og derved forbedrer deres ferieoplevelse.

 ~ Skabe mulighed for flere aktiviteter og faciliteter på stranden fx bålplads, 
baner til boldspil, klatrestammer, transportable saunaer og elegante ishuse.

 ~ Bidrage til udbredelsen af Feel Like-værktøjet så de mange gode og unikke 
oplevelsesmuligheder der hele Varde Kommune og i Sydvestjylland gøres 
synlige og tilgængelige for de mange besøgende. 

 ~ Bidrage til realisering af udviklingsplan for Blåvand, herunder udvikling af 
Hukket som oplevelsesrum med inddragelse af naturudstilling, fyret og det 
omkringliggende naturområde.
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Sydvestjyske  
smagsoplevelser 
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sydVestjyske smagsopleVelser

Indsatsområdet Sydvestjyske Smagsoplevelser fokuserer på udvikling af nye spi-
seoplevelser og kvalitetsfødevarer baseret på lokale produkter. Målet er at udvikle 
og profilere Sydvestjylland som stedet, hvor det nordiske køkken starter. Indsatsen 
skal bidrage til at forbedre gæsternes oplevelse og øge deres forbrug i området.

I forbindelse med Vadehavsprojektet1 var der særligt fokus på gastronomi og 
lokale kvalitetsfødevarer. De lokale producenter og spisesteder, der har deltaget i 
projektet har fx via fødevareevents, PR-arbejde og udgivelse af kogebog opnået 
øget synlighed og profilering af deres produkter og deres forretning. Indsatsen 
har samtidig styrket virksomhedernes kendskab til hinanden og deres indbyrdes 
samarbejde. 

Sydvestjyske Smagsoplevelser er navnet på et uformelt netværk, hvor fødevare-
producenter, specialbutikker og spisesteder på tværs af det sydvestjyske område 
samarbejder. Tiltagene under indsatsområdet skal videreføre og udbygge de 
initiativer, som er igangsat. Samtidig er der fokus på produkt og forretning, på 
udviklingen af fælles salgs- og distributionssystem og på øget samarbejde mellem 
de producenter og spisesteder, som indgår i netværket. 

Indsatsområder rummer også tiltag, der skaber mulighed for naturplejeprojekter, 
som kan give rammer for mere differentieret landbrugsproduktion med fokus på 
lokal fødevareproduktion af høj kvalitet.

1. Vadehavsprojektet er et turismeudviklingsprojekt, der løb fra 2009-2012 for det sydvestjyske om-
råde med Sydvestjysk Udviklingsforum som tovholder.

Byrådets målsætning:
Varde Kommune vil arbejde for udvikling og profilering af lokale kvalitetsfødevarer 
og spiseoplevelser. Indsatsen skal bidrage til øget indtjening hos lokale producen-
ter og restauranter og synliggøre Sydvestjylland som en af de fremmeste fødeva-
reregioner.

Det gør vi i dag:
 ~ Udarbejdelse og udgivelse af kogebogen ”Naturen til bords” med opskrifter 

fra spisesteder og producenter i det sydvestjyske område. 
 ~ Præsentation af sydvestjyske smagsoplevelser i forbindelse med kunstudstil-

ling i Rundetårnet.
 ~ Synliggørelse af Sydvestjyske smagsoplevelser i forbindelse internationale 

events bl.a. OL i London.
 ~ Afvikling af fødevareevents som Lammefestival, Krondyrfestival og Østersfe-

stival.
 ~ PR-arbejde med fokus på spiseoplevelser i det sydvestjyske område.
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Tiltag under indsatsområdet:
 ~ Synliggørelse og professionalisering med fokus på vækst og forretningsud-

vikling af lokale fødevarevirksomheder (projekt Naturen til bords) herunder: 
 ~ Netværksdannelse mellem producenter og spisesteder
 ~ Etablering af gastronomisk eksperimentarium – højteknologisk køkken
 ~ Profilering af særlige Naturpark Vesterhavet-produkter
 ~ Markedsføring og synliggørelse af lokale kvalitetsfødevarer og spiseop-

levelser via events og pakketure fx Krondyrfestival og Lammefestival
 ~ Udvikling af ”Business to Business”-portal målrettet producenter og 

restauranter og siden ”Business to Consumer”-portal til slutbruger
 ~ Lokalisering af, inspiration til og inddragelse af primærproducenter, der 

ønsker at overgå til mere differentieret fødevareproduktion
 ~ Naturplejeprojekter som rammen for øget mulighed for produktion og 

afsætning af kvalitetsfødevarer fx i Varde Ådal.
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Kompetence- 
udvikling og læring
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kompetenceudVIklIng og lærIng 

Indsatsområdet kompetenceudvikling og læring skal bidrage til at højne videns- og 
kompetenceniveauet hos turisterhvervet i området. Turismen er et sæsonbetonet 
erhverv, og mange af de ansatte, der servicerer gæsterne i sommerlandet, er unge 
under uddannelse, der tager et feriejob for at supplere deres SU. Turisterhvervets 
ansatte fungerer ofte som værter for de besøgende og som ambassadører for det 
område, turisten besøger. Derfor er det vigtigt, at de ansatte ved, hvordan man yder 
en god service, og at de har viden om områdets oplevelsesmuligheder. Det gode 
værtskab er med til at motivere gæsterne til at komme igen og til at anbefale ferie-
målet til andre. Tiltagene under indsatsområdet skal bidrage til at styrke værtskabet 
via kompetenceudvikling og læring rettet mod de ansatte i turisterhvervet. 

I forlængelse af den forrige turismestrategi blev der udbudt en række uddannel-
sesforløb, men der var ikke tilstrækkeligt med deltagere til at gennemføre kurserne. 
Derfor fokuserer tiltagene i den kommende strategiperiode primært på kursus- og 
uddannelsestilbud, som udvikles og udbydes i forbindelse med de projekter, der 
igangsættes. Tiltagene skal bidrage til at øge kompetenceniveauet hos deltagerne 
og derved øge mulighederne for vækst og forretningsudvikling i den enkelte virk-
somhed. 

Byrådets målsætning:
Varde Kommune vil arbejde for, at kompetenceniveauet inden for turisterhvervet 
øges og derved bidrage til at løfte serviceniveauet for gæsterne og øge indtjenings-
muligheden i den enkelte virksomhed.

Det gør vi i dag:
 ~ I forbindelse med Vadehaveprojektet blev der udbudt generelle uddannelses-

tilbud, men tilslutningen var forholdsvis lav. 
 ~ Rundtur for frontpersonale, hvor de bl.a. ser/hører om museets udstillingsste-

der (Museet for Varde by og Omegn).
 ~ Kontakt til frontpersonalet i udlejningsbureauer med orientering om områdets 

natur- og kulturoplevelser  
(NaturKulturVarde i forbindelse med Vadehavsprojektet).

Tiltag under indsatsområdet:
 ~ Uddannelsestilbud til fødevareproducenter og restauranter i forbindelse med 

projekt Naturen til bords. Varde Erhvervs- og Turistråd er tovholder på indsatsen.
 ~ Uddannelsestilbud til turismevirksomheder om formidling via digitale medier 

i forbindelse med projekt Digital oplevelsesformidling. Tiltaget gennemføres i 
regi af Destination Sydvestjylland.

 ~ Kompetenceudvikling af formidlere i Naturpark Vesterhavet koordineret af 
Naturparkrådet i samarbejde med Friluftsrådet.

 ~ Uddannelsestilbud til informationsmedarbejdere om oplevelsesmuligheder i 
hele Destination Sydvestjylland. 

 ~ Udbyde servicekurser på Campus til studerende på ungdomsuddannelser 
med sommerjob i områdets turismevirksomheder fx som webkursus med 
afsluttende prøve. 

 ~ Afholdelse af informationsaftener på kystdestinationerne og gennemførelse 
af busture for servicemedarbejdere, hvor deltagerne kan høre om sæsonens 
tilbud fx fra NaturKulturVarde, Museet for Varde By og Omegn, Naturstyrelsen 
og Varde Erhvervs og Turistråd. 

 ~ Skabe rammerne for uformelle netværksaktiviteter for turismevirksomheder, 
hvor deltagerne kan udveksle erfaringer og lære af hinanden.  
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I Turismestrategien er der opstillet fem indsatsområder og en række projekter, der 
skal være med til at videreudvikle destinationerne i Varde Kommune, så de fortsat 
er attraktive og vedkommende for vores nuværende og kommende turister. Gen-
nemførelsen af de projekter og indsatser, der er beskrevet under indsatsområder, 
er udgangspunktet for de opstillede succeskriterier:

 ~ En 5 pct. årlig stigning i det samlede turismeforbrug (besøgsøkonomien) 
frem til 20171 med afsæt i tal fra 2012. 

 ~ En 5 pct. årlig stigning i den samlede turismeskabte beskæftigelse frem til 
20171 med afsæt i tal fra 2012. 

 ~ En 5 pct. årlig stigning i det samlede antal kommercielle overnatninger 
frem til 20171 med afsæt i tal fra 2012. Heraf ligger de 80 pct. uden for juli og 
august måneder.

Den årlige stigning på 5 pct. skal ses i forhold til en generel afmatning i turismeud-
viklingen, som VisitDenmark forudser, vil fortsætte i 2013. 

1. Tal fra 2017 vælges pga. forskydning i opgørelse af de turismeøkonomiske tal.

det VIl VI måles på

Definition: 

besøgsøKonomien består at to Dele. Den 

centrale Del er De DireKte og afleDte 

inDtægter fra turismen, svarenDe til 

Den samleDe fortjeneste fra salg af tu-

rismerelatereDe proDuKter og services. 

Den anDen Del er Det inDireKte biDrag 

fra anDre seKtorer, Der er afhængige 

af eller unDerstøtter turismen. 
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Projekt og beløbsramme Projektejer Formål og fokus

Naturpark Vesterhavet Varde Kommune, Plan og Byg Skabe ramme om og formidle områdets natur- og kulturhistorie. Sikre øget tilgængelighed til 
områdets store naturoplevelser. 

Unikke Naturoplevelser /Fortællinger i Naturpark 
Vesterhavet - 11,2 mio.

Destination Sydvestjylland/ Varde 
Kommune, Plan og Byg

Udvikling og formidling af unikke naturoplevelser i Destination Sydvestjylland. 
Formidling via nye digitale løsninger, etablering af formidlingspunkter og forbedret sti-infrastruktur.

Realisering af Museumscenter Blåvand - ca. 104 mio. 
fundraising er i gang

Museet for Varde By og omegn Fokus på fundraising, projektudvikling og etablering af museums- og oplevelsescenter ved Tirpitz 
som skal indeholde: Histolarium Blåvand, Atlantvoldsmuseum Tirpitz og Danmarks Ravmuseum. 

20 særlige feriesteder - Blåvand og Henne Strand 
I alt 25 mio. Samlet værdi på ca. 1 mio. til henholdsvis 
Henne og Blåvand

Videnscenter for Kystturisme Projektet har fokus på udviklingen af kystturisme på 20 udvalgte feriesteder i Danmark. Blåvand og 
Henne strand som begge ligger i Naturpark Vesterhavet er blandt de 20 udvalgte kystbyer og indgå 
i projektet.

Naturen til bords - 4,7 mio. Varde Erhvervs- og Turistråd Udvikling af lokale kvalitetsfødevarer og nye spiseoplevelser gennem netværksdannelse, 
uddannelsesforløb og udviklingstiltag.

Digital Oplevelsesformidling - 1,6 mio. Destination Sydvestjylland/ 
Sydvestjysk Udviklingsforum

Fokus på at mindske afstanden mellem udbydere af turismeprodukter og nuværende og 
kommende turister gennem brug af ny digital teknologi.  
Projektet skal kortlægge nye digitale muligheder indenfor oplevelsesformidling samt 
målgruppernes kendskab til, ønsker til og brug af ny digital teknologi. Der skal udvikles en strategi 
for anvendelse af digitale markedsføring i området.

Destination Sydvestjylland – Samarbejdsformer for 
Succes - 14 mio.

Destination Sydvestjylland/ 
Sydvestjysk Udviklingsforum

Udvikling af Destination Sydvestjylland hen imod en forretningsorienteret organisation, der 
understøtter indtjening og vækst i turismeerhvervet gennem organisations- og forretningsudvikling. 
Udvikling af fremtidens turismeservice og målrettet online kommunikation, salg, PR og 
markedsføringskoncepter

Powered by Cycling - 25,2 mio. på landsplan Region Midtjylland, Østdansk 
Turisme, Destination Sydvestjylland, 
Nationalpark Thy og Dansk 
Cyklistforbund. 

Formålet er at tilføje nyt indhold - gode oplevelser på cykel - til den traditionelle kystturisme og 
derigennem medvirke til økonomisk vækst i kystområderne. Fokus på Vestkystruten fra Tønder til 
Skagen (560 km).

Feel Like - 8 mio. på landsplan Danske Destinationer, lokalt 
Sydvestjysk Udviklingsforum

Projektets formål er at sikre ”Familien Danmark” bedre ferieoplevelser i Danmark. Fokus på at 
realisere, udbrede og synliggøre konceptet ”Feel Like” - en ny banebrydende intelligent rådgivning 
på mobile digitale platforme, som i dialog med gæsten sammensætter et individuelt menukort over 
oplevelser og aktiviteter afstemt efter gæstens ønsker og behov for den.

bIlag a - projektoVersIgt
Tabellen viser de projekter vi arbejder med i strategiperioden. Projekterne vil bidrage til at realisere en stor del af de tiltag, som strategien indeholder. 
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Beskrivelse: Naturpark Vesterhavet dækker et område på 22.526 hektar og 
ligger mellem Nationalpark Vadehavet ved Blåvandshuk og Ringkøbing-Skjern 
Kommune lige nord for Nymindegab. Naturparkens kystnære landskab stræk-
ker sig dermed cirka 30 kilometer langs kysten og op til ni kilometer ind i landet 
og er således sammensat af nogle egnskarakteristiske naturtyper med et rigt og 
afvekslende dyre- og planteliv samt mange muligheder for friluftsliv.

Kystområdet besøges hvert år af et stort antal turister og mange af disse turister 
besøger naturparkområdet. Turisterne tiltrækkes især af områdets natur- og 
kulturhistoriske værdier og de mange muligheder for en aktiv ferie. 

Formålet med Naturpark Vesterhavet er at understøtte formidling samt at 
koordinere og udvikle områdets natur- og kulturværdier. Naturparken tilbyder 
i samspil med lodsejerne oplevelse og naturlig aktivitet til stor glæde for både 
lokale og turister.

Det er Friluftsrådet, der er har igangsat projektet Danske Naturparker og man 
forventer at de første naturparker certificeres i slutningen af 2013.

Hvem kan deltage: Lokale myndigheder, udviklingsråd, offentlige og private 
aktører, fx overnatningssteder, attraktioner, spisesteder, formidlere, naturvejlede-
re, seværdigheder og andre med interesse i udvikling af Naturpark Vesterhavet.
 
Yderligere information: Lisbeth Christiansen, Varde Kommune, 
mail: lilo@varde.dk, telefon: 7994 6961

bIlag b - naturpark VesterhaVet
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Beskrivelse: Formålet med Fortællinger i Naturpark Vesterhavet er at formidle om-
rådets mange natur- og kulturhistorier på en spændende og lettilgængelig måde.
Det er fortællinger om livet ved Vestkysten, om bunkeranlæg og tyske flygtninge, 
om krondyr, fugletræk og den genskabte Filsø - og snart vil alle historierne blive 
fortalt ude i naturen på eksempelvis Den Spiselige Sti med fokus på lokale råvarer 
og urter i naturen, eller på Malerstien, som tager dig med tilbage til malerkolonien 
i Nymindegab.

Fortællingerne formidles via en applikation, som den besøgende kan downloade 
gratis til sin smartphone eller tablet via et gratis wifi på de seks formidlingspunkter. 
Der vil være en dansk, tysk og engelsk version af fortællingerne. På ruterne rundt 
i naturparken fortælles de kultur- og naturhistorier, som knytter sig til det enkelte 
område. 

Fortællinger i Naturpark Vesterhavet er bygget op omkring følgende hovedak-
tiviteter:

 ~ Kortlægning af målgrupper
 ~ Indsamling og bearbejdning af fortællingerne
 ~ Etablering af formidlingspunkter og ruteforløb
 ~ Produktion af film, billeder og spil

Hvem er deltagerne? Varde Kommune, NaturKulturVarde, Naturstyrelsen, 
Museet for Varde by og Omegn, Naturparkrådet, Friluftsrådet, Aage V. Jensen 
Naturfond, Varde Erhvervs- og Turistråd, Syddansk Universitet, samt de lokale 
udviklingsråd.

Projektperiode: Januar 2013 – december 2015.

Projektramme: 11,2 millioner kroner

Finansiering: Nordea-fonden, NaturErhvervsstyrelsen, LAG Varde, Åge V. Jensens 
Naturfond, Naturstyrelsen og Varde Kommune. 

Yderligere information: Lisbeth Christiansen, Varde Kommune, 
mail: lilo@varde.dk, telefon: 7994 6961

bIlag c - fortællInger I naturpark VesterhaVet
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Beskrivelse: Blåvand er Danmarks næststørste turistdestination efter København, 
men rummer ingen kulturelle attraktioner. Museumscenter Blåvand skal være 
porten til vestjysk kultur for det store internationale publikum. Gennem tre udstil-
linger, som beskrives i det følgende, vil gæsten blive introduceret til hovedhistorier 
fra Vestdanmark. 

Histolarium Blåvand: Hands-on udstilling med vestjyske historier om Smugler-
byen Sønderside, Drama på havet – om tragiske og heltemodige redningsaktioner, 
Jagten og Krigen – om brugen af det vestjyske landskab i nyere tid, Indianerne 
under Atlanten – om jægerstenalderens jagtmarker på Atlan-terhavssletten. 

Atlantvoldsmuseum Tirpitz: Fokus på menneskeskæbner i tilknytning til Hitlers 
Atlantvold. Historien om de danske arbejdere og den tyske soldat. Fortællingens 
udgangs¬punkt er Kanonbunkeren Tirpitz, der var en af de absolut største anlæg 
i den jyske del af Atlantvolden, men også fokus på de hundreder af små og store 
bunkers og andre spor fra Atlantvolden i det vestjyske landskab. 

Danmarks Ravmuseum: En af verdens største og bedste rav-samlinger udstil-
let, så historien om ravets vej fra flydende harpiks til prydgenstande og smykker 
fortælles i et nutidigt udstillingssprog. Samlingen rummer unikke ravgenstande fra 
oldtid til nutid. Ravsmedens arbejde – om dygtige ravsmede fra ind- og udland. 
Ravfeber – om jagten på rav på stranden. Korsridderne og ravet – om handel med 
helligt rav. Ravskoven der fulgte efter dinosaurerne – om verden for 40 mio. år 
siden.

Skiftende udstillinger: Et stort særudstillingsrum muliggør skiftende udstillin-
ger af vestjysk kunst, unikke genstande og særlige historier fra egnen, landet og 
verden.

Projektets faser:  

 ~ Renovering af bestående bunker: Eksisterende glaskuppel over kanon-
brønden erstattes af en ”glaskanon”, der kan fungere som udsigtsplatform 
og blikfang. Fra denne platform med udkig over havet til indsejlingen ved 
Esbjerg vil det give mening for publikum, hvorfor kanonen blev placeret her. 
”Kanonløb” i wireframe vil fungere som kikkerter. Indvendigt i kanonbrøn-
den indsættes en let vindeltrappe som adgang til platformen.

 ~ Nyt museum – byggeri: Indpasning i klitlandskabet er altafgørende. I en 
jordrampe, der blev brugt ved anlæggelsen af bunkeren, bygges fire udstil-
lingsrum, der både kan fungere separat og samlet. Adgang hertil bliver ad 
smalle stier ind i jordrampen. Centralt åbner der sig et udendørs rum med 
himmelkig og indkig i udstillingerne. Den centrale reception og udstillings-
rum bliver ”underjordiske” men med store vinduer mod det åbne rum. Den 
eksisterende bunker forbindes med nybyggeriet med en betontunnel, der 
også fungerer som udstilling

 ~ Nyt museum – inventar og udstilling: Museets rum bindes sammen af 
gennemgående materialer af beton og glas samt af et unikt design for Mu-
seumscenter Blåvand. De fire udstillingsrummet vil blive markeret med for-
skelligt inventar. Histolari¬um vil blive bygget op omkring kulisser og med 
elementer, der kan bruges til bevægelse, leg og eksperimenter. It-løsninger 
skal bruges til brugerinddragelse af børn og voksne. Danmarks Ravmuseum 
skal fremstå æstetisk smukt med montrer, der tilpasses rum og rav. Atlant-
voldsudstillingen vil blive bygget op med betonelementer.

Finansiering: Der arbejdes pt. med fundraising til projektet. Realisering af det 
samlede projekt vurderes at koste ca. 104 mio. kr.  
 
Yderligere information: Claus Kjeld Jensen, Museet for Varde by og Omegn, 
mail: ckj@vardemuseum.dk

bIlag d - realIserIng af museumscenter blåVand – tIrpItz
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Beskrivelse: Blåvand og Henne Strand er blandt de 20 feriesteder i Danmark som 
Videncenter for Kystturisme har udvalgt til at indgå i projekt ”Oplevelsesbaseret 
Kystturisme”. Projektets overordnede målsætning er at vende tilbagegang til frem-
gang i kystturismen via styrket innovation og oplevelsesudvikling. De udvalgte 
steder vil frem til udgangen af 2014 få overvåget og sammenlignet kvaliteten af 
turismeproduktet og få individuelle udviklingsforløb med henblik på at styrke kva-
liteten. Projektet skal bidrage til at samle kræfterne i dansk turisme om at udvikle 
stærke og unikke destinationer af høj kvalitet. 

Videncentret tilbyder Blåvand og Henne Strand og de øvrige udvalgte feriesteder 
en ”pakke” med følgende elementer:

 ~ Redskaber til at overvåge udviklingen i turismen på lokalt niveau 
 ~ Gæstemålinger og besøg fra kvalitetspanel
 ~ Rådgivning og bistand til udvikling af en masterplan for områdets turisme-

udvikling og løbende sparring om implementering igennem projektets 
levetid

 ~ Konkret vejledning i fx serviceudvikling, design og arkitektur, sammenhæng 
i turistoplevelsen og i stedets udtryk 

 ~ Mulighed for test og afdækning af markedspotentiale og kommunikations-
veje forud for lancering af evt. nye produkter.

 ~ Vejledning i forretningsmodeller, virksomhedsudvikling og potentialebereg-
ninger ved nye investeringer 

 ~ Deltagelse i netværk, videndeling samt international inspiration

Analyserne og rådgivningen skal munde ud i, at Blåvand og Henne Strand udvikler 
en forpligtende, konkret og langsigtet masterplan for udviklingen af turisme med 
henblik på at skabe vækst gennem øget turismeaktivitet. 

Hvem kan deltage: Projektets deltagere er primært turismevirksomheder, aktører 
og ildsjæle med tilhørsforhold i og omkring de udvalgte feriesteder samt de kom-
munale turismefremmeorganisationer og de kommuner, feriestederne ligger i. 

Projektperiode: August 2012 til december 2014 

Projektramme: Der afsat i alt 25 mio. til 20 særlige feriesteder. Det tværgående 
projekt i Blåvand og Henne Strand har en samlet værdi på ca. 2,0 mio. kr. over 2 år.

Finansiering: Den Konkurrenceudsatte Pulje, EU og Regionerne 
 
Yderligere information: Colin Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd, 
mail: cojs@vardeet.dk, telefon: 2035 4261

bIlag e - 20 særlIge ferIesteder 

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling



Turismestrategien 35

bIlag f - naturen tIl bords

Beskrivelse: Målet med Naturen til bords er at skabe øget vækst i fødevare-
erhvervet i Sydvestjylland gennem netværksaktiviteter, produkt- og procesin-
novation samt udvikling af nye kvalitetsprodukter og spiseoplevelser. Projektet 
vil bidrage positivt til den oplevelses- og turismemæssige udvikling i Sydvestjyl-
land, da turister netop er en meget væsentlig målgruppe. 

Der er fokus på udvikling af og samarbejde mellem små fødevarevirksomheder, 
eksempelvis jordbrugere, husdyravlere, mejeriudsalg, forarbejdningsvirksomhe-
der, delikatessebutikker og restauranter. Fælles for deltagerne er, at de forædler 
fødevarer fra det sydvestjyske område på et meget højt kvalitetsniveau. 

Projektet er en integreret del af et stort Grøn Vækst projekt, som Fanø, Esbjerg, 
Varde, Tønder og Vejen kommuner samarbejder om. Projektet gennemføres med 
udgangspunkt i fødevarenetværket Sydvestjyske Smagsoplevelser og omfatter 
seks hovedaktiviteter: 

1. Mærkning og branding, herunder ansøgning om EU certificeringen ’Regio-
nal Culinary Heritage’.

2. Produkt- og procesinnovation, herunder udvikling og etablering af gastro-
eksperimentarium.

3. Professionalisering af netværksaktørerne via kompetenceudvikling, herunder 
udvikling af og udnyttelse af fælles salgs- og distributionsaktiviteter.

4. Oplevelsesinnovation, herunder udvikling og afholdelse af events, der sætter 
fokus på sydvestjyske kvalitetsfødevarer.

5. Salg og distribution, herunder fælles PR-indsats rettet mod forbrugere på 
udvalgte markeder.

6. Udbredelse af koncept og netværksudvidelse i samarbejde med Jysk Land-
brugsrådgivning, herunder rådgivning af landbrugsvirksomheder i forhold til 
produktion af lokalt brandede kvalitetsfødevarer.

Hvem kan deltage? Små virksomheder, der forædler sydvestjyske fødevarer af 
høj kvalitet og andre aktører, der ønsker at bidrage til udvikling af nye kvalitets-
produkter og spiseoplevelser.

Projektperiode: Januar 2013 – juni 2014.

Projektramme: 4,7 millioner kroner.

Finansiering: NaturErhvervsstyrelsen, LAG Esbjerg, LAG Fanø, LAG Tønder, LAG 
Varde, LAG Vejen, Vækstforum i Region Syddanmark, Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde 
og Vejen kommuner.
 
Yderligere information: Colin Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd, 
mail: cojs@vardeet.dk, telefon: 2035 4261
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Beskrivelse: Digital oplevelsesformidling, som Destination Sydvestjylland står 
bag, har til formål at styrke kommunikationen med destinationens turister. I 
fremtiden handler det blandt andet om at møde turisterne, der hvor de fær-
des, hvilket i stadig stigende grad bl.a. vil sige på online medier. Det slår både 
nationale og internationale analyser fast. Analyser viser desuden, at der blandt 
turisme- og oplevelsesvirksomheder i Sydvestjylland efterspørges viden omkring 
digital oplevelsesformidling.

Digital oplevelsesformidling er en integreret del af et stort Grøn Vækst projekt, 
som Fanø, Esbjerg, Tønder, Vejen og Varde kommuner samarbejder om. Projek-
tets to hovedaktiviteter er:

1. En undersøgelses- og strategiudviklingsfase, som blandt andet kortlægger 
og vurderer eksisterende teknologiske muligheder i forhold til turisternes 
kendskab, ønsker og behov.

2. En udviklings- og afprøvningsfase, hvor der udvikles og afprøves konkrete 
nye digitale formidlingsløsninger. Der udvikles blandt andet en digital info-
standerløsning, som indeholder et salgsmodul, der gør det muligt at sælge 
og printe billetter. Der vil også blive udviklet en løsning med fokus på sociale 
medier.

De digitale infostandere vil blive opstillet i Destination Sydvestjylland på udvalg-
te steder med stor koncentration af turister.

Hvem kan deltage? Lokale myndigheder, overnatningssteder og andre turis-
me- og oplevelsesvirksomheder, som tiltrækker mange turister, samt andre med 
interesse i digital oplevelsesformidling. 

Projektperiode: Januar 2013 – juni 2014.

Projektramme: 1,6 millioner kroner.

Finansiering: NaturErhvervsstyrelsen, LAG Esbjerg, LAG Fanø, LAG Tønder, LAG 
Varde, LAG Vejen, Vækstforum i Region Syddanmark, Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde 
og Vejen kommuner. 

Yderligere information: Erik Dam, Destinations Sydvestjylland, 
mail: eda@sydvestjylland.com, telefon: 3697 3510

bIlag g - dIgItal opleVelsesformIdlIng

Danmark og EU investerer  
i landdistrikterne.

Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne



Turismestrategien 37

bIlag h - destInatIon sydVestjylland – nye samarbejdsformer for succes

Beskrivelse: Det overordnede formål for projektet er at skabe vækst i oplevelses- 
og turismeindustrien i Sydvestjylland. Projektet har fokus på at udvikle destinati-
onssamarbejdet i Destination Sydvestjylland til en forretningsorienteret enhed. 
Det handler blandt andet om at identificere og afprøve nye samarbejds- og 
forretningsformer. Netop samarbejde er et nøgleord for projektet, da succes kun 
opnås gennem en høj grad af involvering af både offentlige og private oplevelses- 
og turismevirksomheder.

Projektets tre hovedaktiviteter:
1. Organisations- og forretningsudvikling i samarbejde med oplevelses- og 

turismeindustrien og offentlige myndigheder.
2. Fremtidens turistservice bliver analyseret, udviklet og testet i tæt samarbejde 

med relevante interessenter, således oplevelses- og turismeindustrien kan 
imødekomme turisternes fremtidige behov.

3. Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter. 
Denne del af projektet sætter fokus på, hvordan det digitale samarbejde i 
destinationen styrkes og struktureres, således at de rette budskaber når ud til 
de relevante målgrupper.

Projektets partnere: Destination Sydvestjylland, de kommunale turistorganisatio-
ner, Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner samt en lang række oplevelses- og 
turismevirksomheder.

Hvem kan deltage? Offentlige og private oplevelses- og turismevirksomheder, 
lokale myndigheder samt andre med interesse for udvikling af Destination Syd-
vestjylland. 

Projektperiode: Juni 2012 – december 2014.

Projektramme: 14 millioner kroner.

Finansiering: Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Syddansk Vækstforum 
samt partnerne bag projektet. 

Yderligere information: Erik Dam, Destination Sydvestjylland, 
mail: eda@sydvestjylland.com, telefon: 3697 3510
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Beskrivelse: Destination Sydvestjylland står sammen med en række partnere 
bag det nationale projekt Powered by Cycling, som har til formål at udvikle cy-
kelturismen på tværs af kommune- og regionsgrænser.  Projektet fokuserer på at 
opdatere, udvikle og markedsføre to nationale cykelruter:  

1. Cykelrute nr. 1: Nordsøruten med fokus på den del, som løber fra den dansk-
tyske grænse til Skagen

2. Cykelrute nr. 9: København-Berlin med fokus på den danske del

En målrettet udvikling af de to nationale cykelruter vil blandt andet skabe vækst 
og udvikling i de lokalområder, ruterne løber igennem, herunder også i skul-
dersæsonerne. Der er i projektet særligt fokus på cykling som midlet til at opleve 
naturværdierne langs ruterne.

I løbet af projektperioden vil der blive udviklet et antal såkaldte sløjferuter, som 
alle udgår fra de to nationale cykelruter. Sløjferuterne gør det muligt for cyklister 
at opleve mange af de lokale seværdigheder og aktiviteter, som ligger i cykel-
afstand fra de to nationale cykelruter. Langs Nordsøruten vil der som minimum 
blive udviklet 11 cykelsløjfer. En cykelsløjfe skal som minimum tilbyde ét over-
natningstilbud, én til to restauranter og én attraktion eller ét oplevelsestilbud. 
Cykelsløjferne kan tage udgangspunkt i eksisterende cykelruter.

Hvem kan deltage? Lokale myndigheder, offentlige og private aktører, fx over-
natningssteder, attraktioner, spisesteder, seværdigheder og andre med interesse 
i udvikling af cykelturisme.

Projektperiode: November 2012 – december 2014.

Projektramme: 25,2 millioner kroner.

Finansiering: Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Arbejdsmarkedets 
Feriefond, Friluftsrådet, Dansk Cyklistforbund, Nationalpark Thy, Region Midtjyl-
land, Østdansk Turisme, Destination Sydvestjylland
 
Yderligere information: Rasmus Sømod, Destination Sydvestjylland, 
mail: rso@sydvestjylland.com, telefon: 4230 6587.

bIlag I - powered by cyclIng: panorama
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Beskrivelse: Destination Sydvestjylland står sammen med en lang række partnere 
bag det nationale projekt Feel Like, som har til formål at sikre danske familier 
bedre ferieoplevelser i Danmark samt skabe en god forretning for destinationen 
og turisme- og oplevelsesvirksomhederne i Sydvestjylland.  Feel Like indeholder 
udviklingselementer, der samlet set skal give den enkelte besøgende en bedre 
besøgsoplevelse. Elementer er bl.a.:

 ~ Der bliver udviklet en ny intelligent national service, som kan sammensætte 
et individuelt ”menukort” over oplevelser og aktiviteter med udgangspunkt i 
gæstens ønsker og behov. 

 ~ Servicen (i form af en applikation og en hjemmeside) skal kunne optræde 
selvstændigt og i versioneret udgave for en destination, virksomhed, om-
råde m.m. 

 ~ Servicen bliver udbredt nationalt - med en markant synlighed og en høj 
kendskabsgrad

 ~ Servicen spiller sammen med væsentlige nationale aktører

Forventningen er, at Feel Like vil være medvirkende til at skabe en bedre oplevelse 
for de besøgende, ligesom projektet alt andet lige vil medføre en øget indtjening 
og dermed en god forretning for de virksomheder, der deltager i projektet. 

Hvem kan deltage? Lokale myndigheder, offentlige og private aktører; fx over-
natningssteder, attraktioner, seværdigheder og andre med interesse i en styrkelse 
af udviklingen i turismen. 

Projektperiode: November 2012 – december 2015.

Projektramme: 8 millioner kroner.

Finansiering: Arbejdsmarkedets Feriefond samt medlemsdestinationerne i Dan-
ske Destinationer.
 
Yderligere information: Rasmus Sømod, Destination Sydvestjylland,
mail: rso@sydvestjylland.com, mobil: 4230 6587.

bIlag j - feel lIke
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